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هرامش 99 تاراشا -  12همانلصف 

باتک 12تاصخشم 

ینامسآ ياه  13همزمز 

عراز هبوبحم  / 13فارتعا

یتمعن اتیزر  / نامهیم نم  ینابزیم و  15وت 

یتاجنروپ یفطصم  !/ نامب نم  16رد 

عراز هموصعم  !/ نیرتاونش 17يا 

( هولصلا یلع  یح   ) زبس 18جارعم 

نایلیلخ يدهم  / رادید 18هظحل 

يویدخ الهش  / ضوح بل  زا  19زاورپ 

مالس 20حبص و 

يریما نیسح  / ادخ هیده  20حبص ؛

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هب  اپ   ) اه قیاقش  22اب 

نایلیلخ يدهم  / میورب 22ایب 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / هاتوک ياه  23مایپ 

رورسم بنیز  !/ دیهش هس ؛ ود ، 25کی ،

نوتیز 26مخز 

يدمحم سابع  / نالوج ياه  يدنلب  رد  دیهش  26يوب 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / يرادیاپ لوا  فیدر  27رد 

يریما نیسح  / نیطسلف مان  هب  28هچوک يا 

یجیهم هبادوس  !/ سدق رایب ، 30تقاط 

نامز هچیرد  31زا 

مالسلا هیلع  همئالاداوج )  ) یقتدمحم ماما  ترضح  31تدالو 
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هداز رکاذ  نیسح  دیس  / لاسدرخ 31ماما 

هداز حیبذ  هرطاف  / تسا هدش  تانئاک  زکرم  32هنیدم ،

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ترضح  34تدالو 

34هراشا

عراز هبوبحم  / تسادخ شوغآ  34نیا ،

یتمعن اتیزر  / نیمز رد  باتفآ  ياتمه  35عولط 

يدمحم سابع  / هتسخ 39نابرهم 

یجیهم هبادوس  / هیبش ياه  43فاکش 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / شنیرفآ 44نشج 

يریدن هیقر  / میرم هیبش  46يردام 

عراز هموصعم  / نیمز رد  47ینامسآ 

يویدخ الهش  !/ یلع 49ای 

ردپ 50زور 

يدابآ دوواد  هموصعم  / هناخ نما  50هاگهانپ 

یتمعن اتیزر  / ردپ باتفآ  هیاس  51رد 

يویدخ الهش  / نم یمرگ  52تشپ 

یتمعن اتیزر  / نم 52ِدرَم 

( فاکتعا  ) ضیبلا مایا  54زاغآ 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / موش گرزب  دیاب  زور ، هس  نیمه  54رد 

عراز هبوبحم  / قشع هزور  هس  55تفایض 

يدمحم سابع  / دجسم زاب  شوغآ  56رد 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / برقت 58يوب 

يریما نیسح  / رای 59راید 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  60تافو 

60هراشا

یتمعن اتیزر  / بئاصملا ما  60ظفاحادخ يا 
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يدابآ دوواد  هموصعم  / هوتسن زارفرس و  هتسکش ، 63لد 

يداب تهزن  / ترایز 64تقو 

نیدلاردب مظاکدمحم  / ییابیکش اب  قباطم  68یتماق 

يریدن هیقر  / میرم ياه  لگ  زا  رت  70فیطل 

عراز هموصعم  / نیمز 72سوسفا 

یحاتف رغصا  / مالسلااهیلع بنیز  ربص  دادتما  73رد 

رورسم بنیز  /؟ دوش نامرواب  75هنوگچ 

هبعک يوس  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  79رییغت 

عراز هبوبحم  / جوجل 79نایدوهی 

يدمحم سابع  / دیخرچ 80هلبق 

هداز حیبذ  هرطاف  / دیخرچ 81هلبق ،

نوخ يادها  83زور 

83هراشا

نایلیلخ يدهم  / ما هدمآ  83نم 

يدمحم سابع  / راهب شک  86شیپ 

یجیهم هبادوس  / رظتنم ياه  87گر 

داژن لیلخ  هدیعس  !/ هدب ار  تا  یتسردنت  88تاکز 

امیس ادص و  89زور 

يدمحم سابع  / انیب مشچ  ایوگ ، 89نابز 

یتاجنروپ یفطصم  / ندید ندینش و  90هاگلزنم 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسد  هب  ربیخ ، 92حتف 

92هراشا

عراز هبوبحم  / جوجل موق  ینکش  نامیپ  92خساپ 

يریدن هیقر  / هایس هاپس  زبس ؛ 93هاپس 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  95تداهش 

95هراشا
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عراز هموصعم  / ریجنز رد  95دیشروخ 

یبعک یلع  دمحم  / ینادنز کی  96هوکش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  98ثعبم 

98هراشا

نایلیلخ يدهم  / ...يدوبن وت  98رگا 

يرهاط دومحمدیس  / دنراد همه  نابوخ  102هچنآ 

عراز هبوبحم  / كاخ رب  وت  یلجت  106زور 

یتمعن اتیزر  / ثعبم 106تراشب 

يداب تهزن  / ناسنا لماکت  هلسلس  زا  هقلح  109نیرخآ 

نایبیبح هّللا  حور  / میظع هظحل  111نآ 

یجیهم هبادوس  / راهب سنج  زا  یمد  112هدیپس 

يریدن هیقر  / دیشروخ تثعب  زا  114شیپ 

هداز حیبذ  هرطاف  / ادخ راغ و  تولخ  115وت و 

يریما نیسح  / ادخ ياپ  117يادص 

رورسم بنیز  / تلاسر زا  118شیپ 

نایلیلخ يدهم  / رخآ 119لصف 

یجیهم هبادوس  / ییآ یم  زور  هی  ندوب  121هتفگ 

رادساپ زور  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  122تدالو 

122هراشا

نایلیلخ يدهم  / تداعس 122دورس 

یتمعن اتیزر  / نیسح لامج  باتفآ  126عولط 

یجیهم هبادوس  / باتفآ هدیسرون  129مدق 

نیدلاردب مظاکدمحم  / یگدازآ يانب  نیزاغآ  ياه  130تشخ 

يریما نیسح  / تفکش مالسلااهیلع  همطاف  غاب  131لگ 

یبعک یلعدمحم  (/ نمیا ما  ِباوخ   ) دلوت کی  133روش 

رورسم بنیز  / تاجن 135یتشک 
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يویدخ الهش  / ییام بلق  هشوگ  شش  135رد 

یجیهم هبادوس  !/ اروشاع لاح  هب  136شوخ 

رادساپ 137زور 

رورسم بنیز  / نطو 137رادساپ 

یمالسا نهیم  هب  ناگدازآ  تشگزاب  138زاغآ 

یتمعن اتیزر  / دیهش اب  رجا  مه  138ناگدازآ ؛

هدازرکاذ نیسح  دیس  !/ ارَفا ، يدمآ 141شوخ 

يدابآدوواد هموصعم  / تشگزاب 142نشج 

نایلیلخ يدهم  / رگید 144ِمرش 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  146تدالو 

146هراشا

نایلیلخ يدهم  / ریگب ار  146متسد 

عراز هبوبحم  / دش هراتس  دشاب ، هناخ  غارچ  دوب  150هدمآ 

هدازرکاذ نیسحدیس  /؟ تسیچ يارب  رگید  اه  هیرگ  اه و  هسوب  151نیا 

يدابآدوواد هموصعم  / دوش ام  ياهزور  راد  هیالط  قشع ، ات  یسر  یم  152وت 

نیدلاردب مظاکدمحم  / مشاه ینب  153هام 

یجیهم هبادوس  / دشابن روای  یب  قشع ، تساوخ  155ادخ 

هداز حیبذ  هرطاف  / مشاه ینب  156هام 

داژن لیلخ  هدیعس  / ریز هبرس  158راوتسا و 

زابناج 160زور 

نایلیلخ يدهم  / تراشب 160غاب 

نایبیبح هّللا  حور  / يدبا 161شمارآ 

يریما نیسح  / يراد دوخ  اب  ار  دیهش  163هرطاخ 

رورسم بنیز  / هتخوس ياه  لخن  164راگدای 

یتمعن اتیزر  / ایرد 165ترضح 

یتمعن اتیزر  / هتسشن هشیمه  166ِدرم 
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یتمعن اتیزر  / ینابغاب 167مسر 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  169تدالو 

169هراشا

نایلیلخ يدهم  / دنخبل کی  هاگن ، 169کی 

نیدلاردب مظاکدمحم  / يونعم قیاقد  هب  ور  ییاه  174هرجنپ 

يدارمیلع هیسنم  / فاوط رد  175یلگ 

دجسم یناهج  177زور 

177هراشا

یتمعن اتیزر  / ناناج ِناتسآ  177رب 

يداب تهزن  / شرع ات  شرف  179زا 

يدمحم سابع  / شمارآ 180ناتسبش 

هداز حیبذ  هرطاف  / نامسآ يراهب  میرح  182دجسم ؛

نیدلاردب مظاکدمحم  / توکلم 183دازمه 

نایبیبح هّللا  حور  / دجسم رد  184نتسشن 

داژن لیلخ  هدیعس  / شمارآ نما و  هاگ  184هانپ 

(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  186وت 

عراز هبوبحم  / میجاتحم تزیگنا  لد  هحیار  186هب 

یتمعن اتیزر  «/ يدهملا انأ   » 187رطع

يدمحم سابع  /؟ هداتسیا يا نامز  ياجک  189رد 

یجیهم هبادوس  / تسام يازس  وت ، 190تبیغ 

يریما نیسح  / راودیما اما  192هتسخ ؛

يویدخ الهش  / وت 193رطع 

نایلیلخ يدهم  / نامسآ ياه  هچوک  194رد 

یجیهم هبادوس  / 196هرجنپ

يرفص ارهز  / راظتنا ياه  198هیناث 

رورسم بنیز  / وت 200یب 
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نیدلاردب مظاک  دمحم  یعابر / 200دنچ 

زکرم 203هرابرد 
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هرامش 99 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

99 تاراشا

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

عراز هبوبحم  / فارتعا

رب ار  وت  ماـن  هدـنرپ ، رگید ! یتیاـکح  دور ، هداجـس  رب  گرب  هدجـس  دوب و  وـت  دـتمم  حـیبست  تخرد ، هتـسدلگرب  داـب ، ناذا  بشید ،
.تسا هدرک  کح  شیوخ  زاورپ  هفیحص 

.تسا هتشادن  شیوخ  ندنام  هب  لد  هک  تسا  مولعم  شا  هنایشآ  یتسس  یگداس و  زا 

!؟ يزاس مفرتعم  مدوخ  یکچوک  هب  هک  یهد  یم  مناشن  ار  اهنیا  همه 

میکاردا زا  هدنامرد 

، وت سدقا  تاذ  كاردا  زا  همه ، نیا  اب  .تسین  دوهـشم  وت  يراگدـنوادخ  زج  يزیچ  تانئاک ، عونت  رد  ملاع و  نیا  قنور  رد  انابرهم !
.میناریح هدنامرد و  همه 

! شخبب یلاعت  ار  نامتاکاردا  اما  ریگب ؛ امزا  ار  نامزیچ  همه 

.دیسر میهاوخن  تا  یهّللا  هفیلخ  هب  زگره  يرایشه ، هداج  نیا  رد  ریس  نودب  هک  زاس ؛ راومه  ام  رب  ار  شیوخ  ياشامت  ریسم 

! وشم دیماان  ام  زا 

! دیآرب ناشبیدأت  ددصرد  قلاخ ، رگا  تاقولخم ، رب  ياو  هک  وشم ؛ دیماان  ام  زا  تتینامحر ، هب  شخبب ! ار  ام  یکچوک  گرزب ، يادخ 

.میسرت یم  نام ، یگدنز  تاظحل  رب  تا  ییادخ  مسبت  ندش  گنر  مک  زا  .میسرت  یم 

! دشکب راوید  وت ، تباجا  ناماد  نامزاین و  ياه  تسد  نایم  ام ، هنالهاج  ياه  يرگ  نایصع  هک  يزور  دابم 
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! ضحم تمارک  يا 

ار دوخ  هک  میا  هتـسب  دـیما  تا  ینابرهم  هب  نانچ  نآ  ام  هتـشاد و  شوخ  وت  هبئاش  یب  یگدنـشخب  هب  لد  ملاـع ، دـننام ! یب  یطعم  يا 
.تسا طوبرم  وت  یگنارک  یب  یگدرتسگ و  هب  اهنت  اطع ، ره  قاقحتسا  هکنآ  لاح  میا ؛ هدید  وت  يوس  زا  تمارک ، هنوگره  قحتسم 

، یگدـنب غولب  تمـس  هب  شیوخ ، ناما  رد  هانپ و  رد  ار  ام  مه  زاب  تا ، يدـنوادخ  هشیمه  دـننام  ضحم ! تمارک  يا  مات و  تفأر  يا 
! نک تیاده 

یتمعن اتیزر  / نامهیم نم  ینابزیم و  وت 

ییادخ یکاپ و  وت  هک  میوگ  وت  رکذ  اکلم 

ییامنهار ماوت  هک  هر  نامه  هب  زج  مورن 

.تسوت زا  مقیفوت  میوپب ، ار  وت  هار  رگا  تسوت و  زا  منابز  میوگب ، ار  وت  رکذ  رگا  اهلا ! راب 

رد دـنیب ، یم  فارطا  رد  هچنآ  ره  دـشاب ، نابزیم  رـضحم  رد  هک  یماگنه  اـت  ناـمهیم  هک  ارچ  مرادـن ؛ دوخ  زا  يزیچ  هک  مناـمه  نم 
!؟ تسوت دوخ  زا  منک ، تشک  شیپ  هچره  هک  مشاب  هتشاد  وت  يارب  يا  هفحت  هنوگچ  سپ  .تسا  هناخ  بحاص  کلمت 

هک منک  شیاریپ  تسوت ، مشخ  زاس  هنیمز  نم  رد  هک  ار  هچنآ  هد ، مقیفوت  ریگ و  هدیدان  دوخ  ياه  هتشاد  تمرح  هب  ارم  ياه  هتـشادن 
.ینک یم  تبحم  رظن  نم  یلاخ  ناتسد  هب  هک  یتسه  یسک  اهنت  وت 

! نک ما  یمدرم 

هب ینک و  محرت  نم  رب  اـت  مرادـنپ  یم  ریقح  ردـق  نآ  ار  دوخ  دوـش ، یم  یحو  توـبکنع  روـبنز و  روـم و  هب  هک  ییاـیند  رد  اـهلاراب !
.ینک ماهلا  مبلق  رب  ار  تسار  هار  يا ، هزجعم 

یتفرعم نم  هب  سپ  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  وت  هجوت  دروم  شیوخ ، عامتجا  اب  ما ، هدرب  مان  هک  اـهنآ  یماـمت  منک ، یم  هاـگن  هک  تسرد  اـما 
كراـت رب  ار  وت  تسد  روضح  هک  منک  ترـشاعم  ناـنچ  نآ  وت  قلخ  اـب  مزاـس ؛ هدرزآ  ار  یلد  هکنآ  یب  مشاـب ؛ یمدرم  هک  نک  اـطع 

.منک ساسحا  تعامج 

.امرفب اطع  ام  هب  ار  رگیدکی  كرد  غولب  يدنسپ ! یم  مه  رانک  رد  ار  ام  هک  ییاهنت  يا 
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نک نامهیم  نایمدآ  ناج  هب  ار  شمارآ 

زا ارم  ناهج ، روما  رد  ندش  قرغ  راذگم  .دراد  یماو  یتفگـش  هب  ارم  وت  تمکح  مظن و  موش ، یم  قیقد  هک  يا  هرذ  ره  هب  ادنوادخ !
هب اهنآ  اب  وت  هک  دنتـسه  یتاملک  ملاع ، ياه  هرذ  تسا و  نم  اب  یتبحـص  مه  يارب  وت ، ياـهرنه  هک  ارچ  دراد ؛ زاـب  تتمظع  رد  تقد 

هکنآ لاح  دنوش ؛ رادیب  ات  ینز  یم  رگنلت  اه  مدآ  کت  کت 

هتشاد زاب  تقلخ ، قیقد  ياشامت  زا  یگشیمه ، یتلفغ  رد  ارم  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  میاهزاین ، ندروآرب  نامز و  تشذگ  تعرس 
.دنا

ریـسا وت  تقیقح  سیطانغم  رد  اهنت  بذاک ، هبذاج  همه  نیا  ناـیم  زا  اـت  ینک  هیدـه  مناـج  هب  ار  شمارآ  یناوت  یم  هک  ییوت  اـهنت  - 
.مسرب يدازآ  هب  ات  موش 

وت هدارا  اب  اهنت 

هک یمادام  اهلاراب ! .دنز  یم  فرح  هک  تسا  ناسنا  اهنت  نیا  دنا و  هدنام  دوخ  درفنم  يادص  رد  ناگدـنزخ ، ناگدـنرپ و  نایاپراچ و 
؛ دراد او  وت  ياضر  تهج  رد  ار  وا  نابز  شخرچ  دـناوت  یم  هک  تسوت  هدارا  اهنت  دروخ ، یم  بات  یمدآ  نابز  لقع و  نایم  ناـطیش ،

.درادن دب  نابز  ات  دب  نامگ  زا  یهار  فیعض ، سفن  هنرگو ،

وت اب  زاین  زار و  هب  میاه ، هتـشاد  قوش  رد  يا  هزات  دـید  اب  زور  ره  ات  منک ، تداع  يا  هدومرف  اـطع  نم  هب  هچنآ  هب  راذـگم  ادـنوادخ !
! يرت هاگآ  مناور  مسج و  فعض  هب  دوخ  هک  ینک ؛ هیبنت  ارم  تبیصم ، هب  يالتبا  اب  دنکن  .مدرگ  لوغشم 

یتاجنروپ یفطصم  !/ نامب نم  رد 

.میاهتنا یب  ياه  هودنا  زج  تسین ، يزیچ  وت ، مسا  نامسآ  يوس  هب  نم  ياه  تسد  شک  شیپ  ! نم يادخ 

هراتـس مبلق ، رد  وت  ياه  مشچ  هنزور  ناهگان  ما ، هدـش  مخ  اه  یگدـنامرد  اه و  یماـکان  اـه ، هصغ  هوبنا  مجح  ریز  یتقو  رادـلد ! يا 
.دنک یم  نشور  يدرز 

هدـنز ياـه  هلمج  هب  دـیماان ، هدزلد و  هتـسخ و  هک  دوش  یم  هزاـت  باـتفآ ، رون و  هب  یتقو  نم  نورد  رومن  کـیرات و  بادرـس  ازیزع !
.موش یم  نشور  مریگ و  یم  ناج  مهد و  یم  لد  وت  اب  شیاین 
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.راذگب مدق  ملد  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رب  انینزان !

شکب یتسد  متروص  رب  .نک  مشزاون  دشک ؛ یم  رپ  وت  ياه  مشچ  شیپ  نم ، خرـس  ياه  یبات  یب  تسا و  هدـش  کیدزن  مزامن  تقو 
.ما هتخاس  وضو  وت ، دای  ياه  هرطق  اب  نم  رهم ؛ هب 

.تسوت لحاس  هنارک  یب  هب  نم ، ییاهنت  تمیزع  ياه  هظحل  انابرهم !

.منیرتاهنت نم  تسا و  هدش  رحس 

ضوح هراوف  يادـص  رُـشرُش  نآ  زا  یتـح  يرتسکاـخ ؛ دیفـس و  نارتوـبک  نآ  زا  یتـح  تسا ، یلاـخ  مشاـب ، نم  هک  مرح  نیا  نحص 
.وت يوراشیپ  وت ، رانک  رد  وت ، اب  ما  هدنام  نم  الاح  يا ؛ هزوریف 

! وت اب  شیاین  ناتسزبس  دشاب ؛ وت  روضح  زا  راشرس  هک  يزبسرس  ناتسهوک  هب  رفس  يارب  ما  هدرک  هدامآ  ار  ما  یسک  یب  مامت 

ياعد یتروص  گنر  رد  هک  تاجانم  ینیریش  همه  نیا  زا  هک  دوب  یسک  شاک  دنتفای ! یمرد  ارم  ابیز ، رفس  نیا  رد  قیالخ  نیا  شاک 
! دیشون یم  يا  هرهب  هتسشن ، نم 

! نم يادخ  راد ؛ هگن  مداش  ما ، هتفرگ  ّتیده  هب  وت  زا  هک  راهب  حبص  منبش  زا  سیخ  ياه  تسد  نیا  اب  نامب و  نم  رد 

عراز هموصعم  !/ نیرتاونش يا 

چیه هک  نیرتاونـش  يا  دـنوش ، لئاح  وت  نم و  نایم  دـننکفا و  هدرپ  ما  یگدـنب  رب  ات  دـنفاب  یم  تلفغ  دوپ  راـت و  ناـهانگ ، رگا  یهلا !
هچیرد دنراد و  مورحم  تا  ییایربک  ماقم  اب  تاجانم  تذل  زا  ارم  ناهانگ ، هک  هدـم  هزاجا  تسین ، نوریب  وت  عمـس  هرتسگ  زا  ییاوجن 

! دننک دودسم  ار  میاعد  تباجتسا 

! ریذپب ار  ما  هدجس 

روضح يارای  یـسک  وت  زج  تایح ، زا  سپ  هن  هدرک و  تایح  راهظا  يدوجو  وت  زا  شیپ  هن  هک  ییاتمه  یب  يادـخ  يا  نیرتاـنیب ! يا 
ماقم كاردا  هب  هک  نک  اطع  تریصب  قاتـشم ، لد  نیا  هب  ردق  نآ  اما  دسر ، یمن  وت  فصو  كاردا  هب  يا  هشیدنا  چیه  هچرگا  دراد ؛

! دهن تتفرعم  ناتسآ  رب  میلست  رس  شیوخ ، یگدنب 

هدجس شخبب و  توق  ار  ما  یگدنب  ناوناز  هدشن ! هتساک  تتردق  زا  چیه  فرگش ، نینچ  یملاع  شنیرفآ  اب  هک  یلازیال  دنمتردق  يا 
.ریذپب ار  مساپس 

ص:4

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


( هولصلا یلع  یح   ) زبس جارعم 

نایلیلخ يدهم  / رادید هظحل 

.تسا ترخآ »  » هاگرارق هب  رفس  و  ایند » » روخآ زا  نتشادرب  رس  زامن ، - 

.تسا زاورپ  لاب  زامن ، - 

.تسا یمازلا  زامن ، تافیرشت  تیاعر  ادخ ، روضح  هب  یبایفرش  يارب  - 

.دشاب رادیب  هشیمه  دیاب  مدآ  .دیآ  یم  ام  غارس  هب  مه  باوخ  رد  یتح  وا  دراد ؛ هنیرید  ینمشد  مدآ ، اب  ناطیش  - 

.دیآ یم  رانک  تحار  یلیخ  هتشاذگ ، رانک  دوخ  یگدنز  زا  ار  ادخ  هک  یسک  اب  ناطیش ، - 

.دروخ یم  تسکش  هتسکش ، ياه  لد  زا  هشیمه  ناطیش ، - 

.دنریگ یمن  يدج  زین  ار  ناطیش »  » یتح هک  دنتسه ، یخوش »  » لها ردق  نآ  اه  مدآ  زا  یضعب  - 

.تسا نکش » تب   » نیرت گرزب  نکشدوخ » - »

.تسب ار  اه  مشچ  دیاب  یقیقح ، ياه  ییابیز  ندید  يارب  اه  تقو  یضعب  - 

.تسا ییانیبان »  » هناشن ینیبدوخ » - »

! دید ار  ادخ »  » ناوت یم  رتهب  بش ،»  » یکیرات لد  رد  - 

.دنک بیقعت »  » ار نآ  زامن ، ندناوخ  زا  دعب  دیاب  رازگزامن ، - 

.دروآ یمرد  قافن »  » زا رس  طاشن ، یب  مدآ  زامن  - 
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.تسا دنلب  هاتوک  گنرد  هاتوک و  دنلب  هناقشاع  کی  زامن ، - 

؛ تسا مالسا  فلا »  » طقف زامن ، - 

؛» مالس  » دنام یم 

«. مالسلا «و 

يویدخ الهش  / ضوح بل  زا  زاورپ 

.دوش یم  ریزارس  نیمز  کیرات  کمدرم  يور  دود و  یم  کشا  هرطق  دنچ  نامسآ ، لالز  هاگن  رد 

، حبـص رادشک  باوخ  زا  میدـش ! رادـیب  نامدوخ  راگنا  هک  میرپ  یم  باوخ  زا  يروط  .دـهد  یم  بآ  ار  نامنت  مرن ، ياه  تشگنا  اب 
ياه هزایمخ  مییآ و  یمرد  ینیبدوخ  نیگنـس  ياه  هتـسوپ  زا  .دراذگ  یم  نامحور  تسد  رد  ار  نامتـسد  دـنک و  یم  ادـج  ار  نامنت 

.دنوش یم  شوماخ  یگتسخ ،

لطاب ار  ناشیوضو  باوخ ، دنباوخ و  یم  وضو  اب  هک  اه  یهام  نیا  هب  دنک ؛ یم  ار  اه  یهام  يدوسح  ناملد  مینیشن ، یم  ضوح  بل 
ياه هناش  دوش ، یم  همزمز  بآ  شوگ  رد  تروضح  قایتشا  ات  .میـشک  یم  ضوح  هدروخ  كرت  ياه  بل  هب  ار  نامتـسد  .دنک  یمن 

.دزرل یم  ضوح  يوت  هام ،

....میشک یم  دق  تزاین  نامسآ  ات  میراد و  یمرب  رون  یتشم 
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مالس حبص و 

يریما نیسح  / ادخ هیده  حبص ؛

! دیسوبب ار  تسود  هیده  تسود ؛ زا  تسا  يا  هیده  حبص ، ره 

زا دیوشن  لفاغ  دیراشفب و  دوخ  ناج  رد  ار  حبص  دیراذگب ؛ شیوخ  بلق  يور  ار  حبص  .دنوادخ  يوس  زا  تسا  يا  هیده  حبص ، ره 
.یهاگحبص رت  ياه  لگ  يوب  حبص و  بحاص 

حبص ناذا 

.ناوج ینذؤم  هتسخ  هرجنح  رد  حبص ؛ یگزات  ناوخسورخ  رد  مدینش ؛ ار  تیادص 

.اه لگ  گر  رد  باتفآ ، نتشذگ  نیمز و  تارذ  ندش  رادیب  رد  مدینش ؛ ار  تیادص  اهادص ! بحاص  يا 

.شوه هب  دیشاب و  شوگ  هب  نازیخرحس  تسا ؛ دوبعم  يادص  حبص ،

اه یگتسخ  بیبط 

.دیزوب نم  رب  یقرش ! ياهداب  يا 

.دیرذگب مهاگن  زا  قشع ! ياه  هداج  يا 

.دیوش میاون  مه  شوخرس ، ياه  نادرگ  باتفآ  يا 

.دراد افش  يوب  حبص ،

.دنک نامرد  ار  هتفکشن  ياه  هچنغ  يرامیب  ات  هدمآ ، باتفآ 

.دروآ اود  ار  اه  هچوک  هایس  درد  ات  هدمآ ، باتفآ 
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.بیبح مودق  رظتنم  دیشاب و  بیبط  ندمآ  گنز  هب  شوگ.تساهزور  یگتسخ  بیبط  حبص ،

باتفآ رب  مالس 

! هاگحبص تشد  زوریپ  راوس  نآ  باتفآ ، رب  مالس 

! دور یم  هناشن  ار  نیمز  بلق  هک  شا  ینارون  هزین  نامک و  باتفآ و  رب  مالس 

گرب رد  ار  ناریا  مان  نات ، هدارا  رون  دیبات و  یم  خیرات  هحفـص  هحفـص  رب  حبـص  ره  دینک ، یم  ندـش  باتفآ  تین  هک  امـش  رب  مالس 
.دنک یم  نشور  خیرات ، ياه 

! مینک یم  همزمز  هقرفت  ناطیش  اب  حبص ، ره  ار  ندوب  ام » » رگا ام ، رب  مالس 

! تسا ناریا  یگچراپ  کی  تمالس و  نامندرک ، مالس  رگا  ام ، رب  مالس 

! رشب نشور  هدنیآ  رب  مالس  تبیغ و  رصع  کیرات  ناهج  باتفآ  ناریا ، رب  مالس 

! تبیغ ياهربا  رد  ناهن  باتفآ  رب  مالس 
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هب  اپ   ) اه قیاقش  اب 

نایلیلخ يدهم  / میورب ایب 

ارهز تشهب  گنت  ياه  هچوک  مخو  چیپ  زا  هک  هاگ  نآ  ...دـنخبل و  دـننز ، یم  فرح  هک  ییاه  هاگن  و  تسوت ، هّجوتم  اه  مشچ  همه 
تقو چـیه  ینعی  یمهفب ؛ ار  اهنآ  یتسناوتن  تقو  چـیه  هک  یگـشیمه  ياه  هاـگن  ناـمه  اـب  هتبلا  .دـننک  یم  ادـص  ار  وت  يرذـگ ، یم 

.یمهفب یتساوخن 

! ناشتوکس رد  و  تسا ؛ دایرف  نارازه  ناشهاگن ، رد  هک  یمهف  یم  دشاب ، هدرکن  كرت  ار  تلد  هناخ  ینابرهم ، زونه  رگا 

مینک هاگن 

 . ...و تنهذ  تلد ، رد  دنراد ؛ روضح  وت  رد  نانآ  اما  .يزیرگب  ناشهاگن  زا  یهاوخ  یم  .يزادنا  یم  نییاپ  ار  ترس 

.هداتفا هتـسکش  یلطـس  رت ، فرط  نآ  مدق  دنچ  .یـشک  یم  كرـس  تفارطا  هب  .يدرگ  یم  يزیچ  لابند  .يزادـنا  یم  نییاپ  ار  ترس 
چیه هک  روط  نامه  دنیبب ؛ ار  وت  تسین  سک  چیه  .ینک  یم  هاگن  ترب  رود و  هب  مه  زاب  .يرادرب  ار  نآ  هک  یـشک  یم  تلاجخ  لوا ،

.يزیر یم  هایس  یگنس  يور  ینک و  یم  بآ  زا  رپ  ار  لطس  .يزیخ  یمرب  هتسهآ  دمهفب ! ار  تروظنم  ات  تسین  سک 

.يورب هک  یتفا  یم  هار  هلجع ، اب  هدیدن ! ار  وت  یسک  هکنیا  زا  يوش  یم  لاحشوخ  .يرگن  یم  ار  تنوماریپ  مه  زاب 
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نانک یتشآ 

! دیشخب دنهاوخ  ار  ام  نانآ  .دندوب و  ام  نارهاوخ  ناردارب و  اهنآ  دندش ! شومارف  دوز  ردقچ  و 

.دنامن اهنت  مردارب  ات  میورب  ارهز  تشهب  هب  ایب 

.مینک یسرپ  لاوحا  همه  اب  ات  میورب  ارهز  تشهب  هب  ایب 

.مینک یتشآ  ناشیاه  هاگن  اب  ات  میورب  ارهز  تشهب  هب  ایب 

مینک مالس 

.دنراد روضح  ام  رد  نادیهش  و 

.ما هدناوخ  رعش  ناش  يارب  ما و  هدز  مدق  ارهز ، تشهب  رد  نادیهش ، اب  اهراب  نم 

.دننک یم  نامهم  هیرگ  هب  ارم  راب ، رازه  يزور  اهنآ  میوگ و  یم  نادیهش  هب  ار  متبرغ  مور ؛ یم  ارهز  تشهب  هب  راب  دص  يزور  نم ،

.میشاب رت  نابرهم  نادیهش ، اب  ایب 

! میهدب تسد  مینک ، مالس  مینزب ؛ فرح  نانآ  اب  ایب 

.دنتسه ام  ناردارب  نارهاوخ و  اهنآ 

.دنشخب یم  ار  ام  ...و 

.میورب ارهز  تشهب  هب  ایب 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / هاتوک ياه  مایپ 

.میرادرب ار  عناوم  تسا ؛ هار  رد  هشیمه  تداهش ، نوگخرس  يادص 

.دنرتارف ینتشاد ، تسود  ياه  لگ  یمامت  زا  هک  دنتسه  ییاهرطع  نادیهش ،

.رون جاور  ناشمان ، تسا و  راهب  قنور  نادیهش ، دای 

! تسا اناوخ  ردقچ  ناگتشرف -  ياه  لگ  هتسد  هسوب -  دیپس  رعش  دیهش ، ره  رازم  رب 

.تسام يور  شیپ  مهم ، ینومزآ  یعادت  دیهش ، ره  ربق  گنس 
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.دنیوگ یم  نخس  ام  اب  اه  نوخ  مینک ، یم  میظنت  تشهب  تقو  هب  ار  دوخ  تعاس  یتقو 
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رورسم بنیز  !/ دیهش هس ؛ ود ، کی ،

دیشک یم  هنابز  گنج  رونت 

دز یم  هنایزات  تشد  نت  رب  بش  یهایس 

دندش یم  هدیرب  رس  اه  لخن 

دوب هدیکشخ  اه  ین  يولگ  رد  زاوآ 

تخادنا یم  گنچ  شوگ  رد  هناخپوت ، اه و  هراپمخ  نیگمهس  یقیسوم  اهنت  و 

! دندش یم  رپرپ  اه  هلال 

! دیسر یم  تیرشب  داد  هب  دیاب  یسک 

تساخ یم  رب  دیاب  یسک 

دنتساخرب هاگ ، نآ  و 

؛ ادخ هنهرباپ  رکشل 

راوتسا ییاه  ماگ  اب 

« میربکا هللا  هب  حلسم  ام  »

دنناکشخب نمشد  بل  رب  ار  زواجت  دنخبل  ات  دنتخات ، یم 

! دیهش هس ؛ ود ، کی ،

! دیهش هس ؛ ود ، کی ،

؛ عییشت ناگتشرف  لاب  رب  و  دندش ؛ یم  رون  هکت  هکت 

تفرگ یم  ناج  دیهش  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 

.دش یم  دلوتم  و 
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نوتیز مخز 

يدمحم سابع  / نالوج ياه  يدنلب  رد  دیهش  يوب 

.هام نشیوآ و  زا  يراب  هلوک  اب  یتشذگ ؛ هچوک  چیپ  زا  مارآ  دوش ، رادیب  دیشروخ  هکنآ  زا  شیپ 

، دـنوادخ رانک  رد  يدـمآ و  نوریب  تدوخ  زا  رگید ، ماگ  اب  یـسرب و  هام  هب  يراذـگب و  رـس  تشپ  ار  نیمز  ماـگ ، کـی  اـب  یتسناوت 
.دیزو یم  تشهب  رد  هک  ییاه  میسن  همه  زا  رت  مارآ  يدیمرآ ؛

سای رتوبک و  رطع  سدقملا ، تیب  ياه  نادوان  زا  ناراب و  ياج  هب  دـندیراب  نوتیز  رطع  همه  اهربا  میتساخرب ، باوخ  زا  ام  هک  حـبص 
.دش ریزارس 

.دش ریگارف  نالوج ، ياه  يدنلب  رد  نادیهش  هناربمایپ  يوب  تسب و  هماقا  وت  دنلب  حور  هب  لیلخلا  زور ، نآ 

دنا هدش  گرزب  تناکدوک 

یمر هب  راب  تفه  ار  هتفه  زور  تفه  دـنراد و  راگدای  هب  لـیبابا  زا  هک  ییاـه  گنـس  اـب  دـنا ؛ هدـش  گرزب  وت  هلاـس  تفه  ناـکدوک 
غاب یمخز  ناتخرد  ریبکت و  تنیمزرس ، ياه  گنس  .دنباتش  یم  تشم ، رد  ییاه  گنس  اب  تیاه ، نوتیز  نیمزرـس و  ینوخ  نانمـشد 

.دنناوخ یم  زامن  هتسشن  تناریو ، ياه  هناخ  دنیوگ و  یم  ناذا  تیاه 

همه اـب  نم  اـما  دـنک ؛ ملع  دـق  ناـشیولج  دـناوت  یمن  یلئاـح  راوید  چـیه  هک  ردـق  نآ  دـنا ؛ هدـش  گرزب  وـت  هلاـس  تفه  ناـکدوک 
.مراد هلصاف  ندش  گرزب  ات  لاس  رازه  ما ، یلاسگرزب 

گنس رعش و 

زا هک  مرعـش  اب  نم ، ینک و  یم  رادیب  ار  ناهج  تناریو ، ياه  هناخ  هتخوس و  ياه  غاب  ناکدوک و  نوخ  اب  گنـس ، اب  هضافتنا ، اب  وت ،
.دریگ یم  همشچرس  وت  یمخز  قشع 
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.میوگ یم  رعش  نم  ینز و  یم  گنس  وت ،

.ینز یم  گنس  وت  میوگ و  یم  رعش  نم 

.دناوت مواقم  ياه  تسد  همادا  نم ، ياه  تسد 

يروآرد و تکرح  هب  ار  اـه  هوک  تا ، يدوواد  ياـهزاوآ  اـب  وـت ، اـت  منک ، تسپ  وـت  يارب  مزودـب و  گنـس  زا  ینهاریپ  مهاوـخ  یم 
.دنرابب گنس  تنانمشد  رس  رب  ات  یناشوپب ، اهربا  نت  رب  ار  تا  یگنس  نهاریپ 

تسا هدش  گنت  نیطسلف  يارب  ملد 

! تسا رهشمرخ  هیبش  وت ، یمخز  یناشیپ  ردقچ 

! دنهد یم  ار  بونج  ياه  ههبج  يوب  تیاعد ، ياه  تسد  ردقچ 

.دهد یم  ار  ینامسآ  ياه  مدآ  ياهدنبرس  یکاخ و  ياه  نهاریپ  يوب  تیاه  سفن  رطع  ردقچ 

! نک فاوط  ار  نیسح  هدیرب  يولگ  سوبب و  ار  یـضترم  یناشیپ  ناسرب ؛ میاهردارب  هب  ارم  مالـس  داتفا ، متفه  نامـسآ  هب  ترذگ  رگا 
! ینک رادیب  مه  ارم  شاک  اما  يرذگ ؛ یم  نامسآ  ياه  هچوک  چیپ  زا  وت  هک  یتقو  مشاب ، باوخ  نم  دیاش 

؟ ینک یم  مرادیب  یک  سپ  تسا ؛ هدش  گنت  وت  نیطسلف  ندید  يارب  ملد  ردقچ  هیاسمه !

...یک سپ  دنوش ؟ یم  یکی  راهب  اب  اه ، تشهبیدرا  یک  سپ  دنوش ؟ یم  رادیب  ایفارغج  ياه  هشقن  یک  سپ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / يرادیاپ لوا  فیدر  رد 

.ینکارپ یم  دیما  حبص ، مد  يایشا  لثم  يرت و  نشور  اه ، ینتشاد  تسود  همه  زا  هک  وت  وت ؛ يارب  میا  هدرک  زاب  دوخ  بلق  رد  ییاج 

.ام ناج  رد  يزوریپ ، ياه  هیآ  نینط  تسا و  هدیچیپ  ام  ياه  لد  رد  هک  تسخن  هاگ  هلبق  رطع  دراد  تیعقاو 

، يرادیاپ لوا  فیدر  رد  نانچمه  وت ، مان  هتشارفا ! ياه  مچرپ  يوب  تهاگن  يا  ناتخرد ؛ نیرتراوتـسا  روآدای  تیادص  يا  نیطـسلف ؛
.تسا هدز  رانک  ار  رگید  زبس  ياه  هعقاو  مامت 
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 . يا هداتفین  اپ  زا  هاگ  چیه  یلاخ ، تسد  اب  دنچره  هک  تسا  مهم  نیا  تسا ؛ رت  هیبش  روناج  مادک  هب  للم ، نامزاس  هک  تسین  مهم 

.دناوخ یمارف  یگداتسیا ، همادا  هب  ار  بطاخم  زونه  ششوخ ، رطع  تسا و  مامتان  دوخ ، ییابیز  زا  هک  يا  هدیصق  نوچ  يا ؛ هداتسیا 

ناتخب هریت  ماخ  رادنپ 

اهنآ گرم ، هک  تسین  يا  هسامح  تناکدوک ، زا  رت  گرزب  .دننک  ماع  لتق  ار  تراوتسا  نامیا  دنـشکب و  دنب  هب  ار  تناذا  دنناوت  یمن 
.دشک یم  شوغآ  رد  هقیقد  ره  ار 

.دشخرد یم  وت  ياه  تسد  رد  اهنت  هک  تسا  یماغیپ  يدازآ ، یتسه و  هشیمه  وت ،

.تسا ٌبیرَق » ٌْحتَف  ِهّللا َو  َنِم  ٌرْصَن   » زبس ياه  هیآ  تا ، یمخز  ياهزور  شخب  مایتلا  یتسه و  وت 

روضح قوش 

هاگ هلبق  هن  میا و  هدـید  ار  تزارفرـس  ياه  هچوک  هن  مادـک  چـیه  ام  هزات ، .یگـشیمه  تسا و  يراهب  وت ، تمواـقم  زاـجعا  نیطـسلف !
تسخن

هرگ دـبعم  نآ  رد  روضح  قوش  اب  ام ، زا  کی  ره  زاـمن  هک  دـیایب  يزور  رگا  مییارـس ؛ یم  یگتـسبلد  قاـیتشا و  زا  نینچ  نیا  هک  ار ،
؟ درک میهاوخ  هچ  دروخ ،

.ندش یکی  دنویپ و  زا  هراتس ؛ دنخبل و  زا  میوش  یم  رپ  یگمه ، هک  زور  نآ  دیآ  یم 

یگراوآ ياه  غادلگ 

، تا هراوآ  ياه  هچوک  یمامت  اب  .نتـساخرب  نداتفا و  ندید و  نوخ  هب  يا  هداد  تداع  اه ، غادلگ  مامت  اب  رجز ، مامت  اب  ار  تنامـشچ 
.تسا زبس  تسفن 

.دنیآ یم  تا  یگراوآ  زاوشیپ  هب  هک  نامناج  زا  هتساخرب  ياهرعش  زج  میرادن  يزیچ  ام  وس ، نیا 

.تدننیب یمن  اهروک  اما  میونش ؛ یم  ار  وت  توکس  دایرف  ام  نیطسلف ! ریذپب ، ار  ام 

يریما نیسح  / نیطسلف مان  هب  يا  هچوک 

هچوک مسا  .دننارذگ  یم  مبلق  زا  هتفرگ ، شود  رب  ار  نیملسم  تمه  هتسکش  مچرپ  دنا ، هتـشاذگ  نیطـسلف  ملد  رد  ار  يا  هچوک  مسا 
.دبای نایرج  میاه  گر  رد  هلاس ، هدزای  ناکدوک  نوخ  هک  دنا ، هتشاذگ  نیطسلف  مبلق  رد  ار  يا 
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.دسر یم  شوگ  هب  میاه  لولس  مامت  زا  ِنیِملْسُْمَلل ،» ای   » يادص هک  منکن  شومارف  ات  دنا  هتشاذگ  نیطسلف  مبلق  رد  ار  يا  هچوک  مسا 

! دنز یم  میادص  راگنا 

هدرم تریغ  ات  دـنز  یم  میادـص  هدرم  يوش  ینز  ییوگ  تسا ! هدـش  ملظ  راتفرگ  یناملـسم  ییوگ  .مدینـش  ماـگنه  هباـن  ناذا  گـناب 
.منک نفد  ار  برع  خویش 

باوخ مباوخب و  نیملسم  هدشمگ  تدحو  هاگهانپ  رد  ادخ ، لوسر  دجـسم  هفـص  رب  ات  دنز ، یم  میادص  نامناخ  یب  یکدوک  ییوگ 
.منیبب ار  مناردارب  تداهش 

ما هدش  مگ  نم ،

.ناریو ار  اه  هناخ  دننک و  یم  دیهش  نآ  رد  ار  ناملسم  ناکدوک  هک  يا  هچوک  رد  ما  هدش  مگ  نم  هّللا ! لوسر  ای 

.رایتخا تلفغ و  هناسر و  يوهایه  رد  ما  هدش  مگ  نم 

.مدوخ یگراوآ  هاگودرا  تشپ  هزغ ؛ ناریو  همین  ياه  هناخ  رد  فجن ، ياه  هچوک  رد  لباک ، ياه  نابایخ  رد  ما  هدش  مگ  نم 

دنا هدیشک  راد  هب  ار  يرتوبک 

.يرتوبک لاب  ریز  ار  يا  همان  هن ! دنا ؛ هدیشک  راد  هب  ار  يرتوبک  تینما ، ياروش  رد  رب 

و دـیرفآ ؛ یـسک  هچ  ار  راد  هبوچ  .دزیخ  یمرب  یکدوـک  درد  قـمع  زا  هک  دـنا ، هدیـشک  راد  هب  ار  ییادـص  لـلم ، ناـمزاس  ردرـس  رب 
.دنناد یم  همه  دنادن و  سک  چیه  دیاش  ار ؟ کنات  ار و  هلولگ  هجنکش و  غاد  یلدنص 

.ار تداهش  ار و  مخز  ار و  نطو  ار و  نخالف  دیرفآ و  ادخ  ار  گنس 

میاوت نم و  اه ، مخز  مهرم 

؛ ناگتشرف هصغ  زا  رت  قیمع  دیاش  یلوات  مالسا ؛ ملاع  هنیس  رب  یمخز  منک ؛ یم  یشاقن  يریش  هار  ناشکهک  رد  ار  قیمع  یمخز 

.دایرف یتشم  دوش ؛ یم  نامرد  وت ، نم و  ياه  تسد  اب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لد  رب  یمخز 
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یجیهم هبادوس  !/ سدق رایب ، تقاط 

دوش یم  باّلق  هثداح  تسد  هب  یتسد 

دوش یم  باترپ  تملظ  هب  ور  گنس ، ات 

ناکدوک دنخبل  هک  سرپب  اه  گنس  زا 

؟ دوش یم  باق  نفک  ضغب  نایم  یک  ات 

تسا هیرگ  زیربل  نوتیز  زبس  نامشچ 

دوش یم  باوخ  رد  ایند  مشچ  هک  اه  بش 

نوخ کشا و  جوم  رد  هک  میدق  هلبق  نیا 

دوش یم  بادرم  توخر  هیبش  مک  مک 

...دوب لوسر  نارازه  هاگ  هدجس  زور  کی 

»؟ دوش یم  بات  یب  مغ  نیزا  ادخ  یک  سپ  »

دیآ و یم  ناراهب  سدق ! رایب  تقاط 

...دوش یم  بآ  نیمز  لها  توکس  فرب 
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هبنشراهچ

دادارم 1386  3

بجر 1428  10

Jul.2007.25

نامز هچیرد  زا 

مالسلا هیلع  همئالاداوج )  ) یقتدمحم ماما  ترضح  تدالو 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / لاسدرخ ماما 

یم رظن  هب  هک  ینامز  رد  دـنوادخ ، ینابرهم  تشگنا  هراشا  هب  لد ، هریت  هاوخدـب و  هچره  يوگ  هوای  ناـهد  دوسح و  مشچ  يروک  هب 
 . يدز دنخبل  ایند  هب  هدیسر ، بورغ  هب  دیشروخ  لسن  هتشذگ و  راک  زا  راک  دیسر 

هدناوخ تکرباب  دولوم  ار  وت  اهراب  مالسلا -  هیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  تردپ -  مالـسلا ! هیلع  همئالاداوج  دوج ، رهم و  ماما  ْلاسدرخ 
.ار تندمآ  رید  زار  دننادب  همه  ات  دوب ،

رد هک  یناگدش  مگ  تورم ، یب  زوت و  هنیک  نانمـشد  تقاط و  مک  رون و  مک  ناتـسود  دندوب ؛ هدـش  ناحتما  دـننادب ، هکنآ  یب  همه ،
.دندز یم  اهنآ  تلاهج  جوم  هب  نماد  هک  ینانمشد  دندوب و  ریسا  هیفقاو » » هدننک هفخ  نامسیر 

...اما دنتسناد ؛ یم  همه 

.دندرک یم  رمث  یب  يالقت  لِگ  رد  ياپ  دشاب ، هدرک  ناشترپ  دیدرت  بادرم  رد  یـسک  راگنا  اما  یتسیک ؛ دنزرف  وت  دنتـسناد  یم  همه 
هچپ چپ  يارب  ییاج  رگید  دوش و  راکشآ  همه  يارب  تقیقح  ات  دندوب ، هدنام  تردپ  خساپ  رظتنم  دندوب ، رون  لابند  هب  هک  مه  یضعب 

.دنامن یناهنپ  ياه 

ص:17

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش مامت  زیچ  همه  ات  داد  نت  نآ  هب  ردپ  یلو  دوبن ، تادجا  ردپ و  مارم  رد  یسانش  هفایق  هکنیا  اب 

رب یهالک  نیمشپ و  یسابل  اب  تردپ  تردپ و  ياه  همع  اه و  هدازومع  اهومع ، ناگدازردارب ، ناردارب ، هارمه  هب  يدوب ، یغاب  رد  وت 
مـشچ هچره  اما  دنتخانـش ؛ عمج  نآ  رد  ار  همه  ناسانـش  هفایق  .دوب  لوغـشم  ناتخرد  يرایبآ  هب  رهاظ  رد  غاـب ، زا  يا  هشوگ  رد  رس ،

رد رگا  دنزرف  نیا  ردپ  : » دنتفگ درک ، یم  روبع  اجنآ  زا  تشپ  رب  لیب  تردپ  یتقو  دنتفاین و  عمج  نآ  نایم  رد  ار  تردپ  دـندنادرگ ،
دنخبل ردپ  مشچ  رد  مشچ  وت  دوب و  هتفرگارف  ار  اج  همه  نیسحت ، ياه  هاگن  توکس و  .تسین » درم  نیا  زج  یـسک  دشاب ، ناکم  نیا 

.يدز یم 

!؟ دندوب ربخ  یب  مالسلا  هیلع  یسیع  تشذگرس  زا  رگم 

ماما نیا  تیالو  درک و  دهاوخن  نشور  وت  کچوک  هنیـس  رد  ار  شیوخ  یهلا  ملع  غارچ  دنوادخ ، هک  دـندرک  یم  لایخ  یـضعب  ارچ 
؟ تسین شیب  ییاعدا  هلاس  تشه  کچوک 

یکدوک رد  هک  مالـسلا  هیلع  ییحی  ناتـساد  زا  رگم  دندوب ؟ ربخ  یب  هراوهگ  رد  شمّلکت  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  تشذگرـس  زا  رگم 
!؟ دنتشادن نامیا  دنوادخ  تیاهن  یب  تردق  ملع و  هب  رگم  دنتسناد !؟ یمن  يزیچ  دوب ، هداهن  رس  رب  ار  تلاسر  جات 

دنا هتخانش  ار  شیوخ  ماما  همه  رگید  الاح 

نبدـمحم دزن  هب  دـیایب  دراد ، لکـشم  هلئـسم و  سکره  .دورب  اـجنیا  زا  رونرپ  نشور و  دریگب و  باوج  دـیایب و  دراد  یلاؤس  هک  ره  »
.هنیدم رد  مدرم  همهمه  همزمز و  دوب  نیا  .مالسلا » هیلع  یسوم  نب  یلع 

زاـمن هلبق  مادـک  تمـس  هب  دـیاب  هک  دـنناد  یم  همه  رگید  ـالاح  .دنـسانش  یم  ار  وت  دـننیب و  یم  همه  ار  وت  یناـشیپ  روـن  رگید  ـالاح 
ماما ْلاسدرخ  دنا ؛ هتخانـش  ار  دوخ  ماما  مدرم ، الاح  .دسر  یم  دیـشروخ  هب  هتـشر  مادک  ياهتنا  دـنناد  یم  همه  رگید  الاح  .دـنناوخب 

.مالسلا هیلع  همئالاداوج  تکرب ،

هداز حیبذ  هرطاف  / تسا هدش  تانئاک  زکرم  هنیدم ،

.دوش یلزا  دیشروخ  راسخر  راد  هنیآ  ات  تسا  هدمآرب  بجر  كرابم  جرب  رب  تیالو ، هام  نیمهن 

كاپ دولوم  تنمیم  هب  ایوگ.دنا  هدمآ  دجو  هب  نایکالفا  روهظون ، هام  نیا  لولح  تراشب  زا 
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، بان تسادق  نیا  هناقـشاع  فاوط  يارب  ینامـسآ ، ناگتـشرف  جوف  جوف  هک  تسا ، هدـش  تانئاک  زکرم  هنیدـم ، مالـسلا ،» هیلع  اضر  »
.دنا هدش  ینیمز 

.تسا یهلا  تمحر  ناراب  هراتس  بشما ،

رب تسا و  نیـسای »  » هلیبـق زا  و  هط »  » راـبت زا  هک  تسا  هدیـشخرد  یکدوک  .تسا  نامـسآ  یلاـها  بلق  تّوق  ینیمز ، توـکلم  بشما ،
.دوارت یم  نمحرلا »  » رطعم ياه  هفوکش  شنابل ،

.درب دهاوخ  هدیپس  یگزات  ناهرب  هب  ار  قیاقد  ناهد  شلئاضف ، راشتنا  تسا و  دمحم »  » ضحم تراهط  سنج  زا  شکاپ  لاصخ 

ییاسراپ زا  ییادر  اب 

ساسحا دبـس  رد  شداوج ،»  » دالیم مسبترپ  ياه  هظحل  نمی  هب  دـنا و  هتخیوآ  يداش  ياه  سوناـف  متـشه ، ماـما  هناـخ  رد  رب  بشما ،
.دنزیر یم  لاصو  قبنز  نایعیش ،

تیفافـش هب  ار  رون  درب و  دهاوخ  هناردپ  ياه  هظحل  تحایـس  هب  ار  اضر »  » رظتنم نامـشچ  هک  تسا  يدازون  ندـمآ  قوش  روش و  نیا 
.دنابات دهاوخ  هرجنپ  هاگن 

، بش توهبم  هرهچ  رب  دریگ و  یم  دوخ  مرگ  ناتـسد  رد  ار  دیدرت  ناگدید  لیدـنق  هک  تسا  تماما  راهب  نیمهن  ندیـسر  يداش  نیا 
.دشاپ یم  تیالو  رون 

ییاسراپ و زا  ییادر  .تسا  تواخـس  دوج و  زا  هدـنکآ  شـسفن  هک  تسا  يا  هدـیمدون  میـسن  تکرب  زا  بان ، ياه  هظحل  نیا  يافص 
.تسا یهلا  ءامسا  یندل و  ملع  زا  بلابل  شا  هنیس  دراد و  دوخ  شود  رب  اوقت 

یلص دمحم  لآ  ملاع  تماما  دادتما  هب  دروخ  دهاوخ  هرگ  شا ، یگلاس  جنپ  هک  تسا  هداهن  نارزیخ »  » بیجن ناماد  هب  ماگ  یکدوک 
زا دـناشک و  دـهاوخ  یلاسدرخ  ِتمکح  هدرتسگ  ِناوخ  ياپ  هب  ار  گرزب  ناملاع  شتفرعم ، نامیپ  رپ و  ياه  هشوت  هکهلآ  هیلع و  هللا 

.درک دهاوخ  راشرس  ار  یکدوک  نیریش  نابز  ینامسآ ، مولع  شا  ییاسیع  زاجعا 

هک دنروآ  یم  دای  هب  مالـسلا ، هیلع  یقت  ماما  دوج  ياه  هیراهب  تکرب  هب  دـنا ، هدرمژپ  یـشومارف  نازخ  رد  هک  اهنآ  مامت  سپ ، نیا  زا 
(1) «. دهد رارق  هاگیاج  نیمادک  رد  ار  دوخ  تلاسر  دناد  یم  رتهب  ادخ  »

ص:19

.124 ماعنا : - . 1

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14433/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  یلع  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش

دادرم 1386  6

بجر 1428  13

Jul.2007.28

عراز هبوبحم  / تسادخ شوغآ  نیا ،

؟ دنک یم  هبرجت  ار  ندش  راد  هفوکش  راهب ، لولح  سپ  رد  هنوگچ  هک  يا  هدید  ار  تخرد 

؟ دشک یم  ریوک  خر  هب  شیوخ ، لد  رد  ار  بآ  جّومت  هظحل  یقایتشا ، هچ  اب  هک  يا  هدید  ار  تانق 

سمل ار  وت  نتفکـش  ات  دوش  یم  هتفاکـش  هک  تسین  هبعک  نیا  .دـنز  یم  دایرف  ناهج  رب  ار  وت  شیور  تاـهابم  هنوگ ، نیمه  زین  هبعک 
.تسا هدش  هدوشگ  شیوخ ، شنیرفآ  هب  وت  نداد  لیوحت  يارب  هک  تسادخ  شوغآ  نیا  دشاب ؛ هدرک 

شنیرفآ هب  دنوادخ  يوداک 

هیده اطعا ، ادـها و  مسر  رد  مدرم ، .میهن  جرا  ار  نآ  میرامـشرب و  اه  ینابرهم  میکحت  يارب  يا  هناهب  ار  نداد  هیدـه  هک  میا  هتخومآ 
ملاـع هب  وت  نداد  هیدـه  يارب  ادـخ  يرآ ، .مشیدـنا  یم  وت  هب  مرگن و  یم  هبعک  هب  دـنراد ؛ یم  هضرع  میظنت و  ییوداـک ، وـلج  رد  ار 

! تسا هتفاین  هبعک  زا  رتهب  يدلج  تا ، يدوجو  زرم  یب  شزرا  اب  بسانتم  يرشب ،
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یتسه قایتشا 

یم سوبحم  هنیـس  رد  ملاع  سفن  زور ، هس  .دوش  لصاح  ناهج  هب  وت  شریذـپ  تیفرظ  یگدامآ و  ات  دـنک  یم  ثکم  ماـمت ، زور  هس 
راد یلع  قایتشا  ات  دتفا ، یم  هرامـش  هب  ناهج  ضبن  زور ، هس  .دناشک  یم  نونج  زرم  هب  ار  یتسه  ادخ ، هیدـه  مّسجت  زور ، هس  .دـنام 

.دبای هار  بولطم  غولب  هب  تقلخ  دوپ  رات و  رد  ندش ،

! مالسلا هیلع  یلع  رب  مالس 

مامت هک  هکم ، هن  .تسا  هدروآ  گنت  هب  ار  هکم  تیفرظ  شندـمآ ، مجح  اما  تسا ؛ هدـش  جراخ  هبعک  فاکـش  زا  دـسا ، تنب  همطاـف 
ار اه  نافوت  اهداب و  كدوک ، نیا  سفن  .دـنک  یمن  یعادـت  ار  يزیچ  هّللا ، هّیقب  زج  هک  یکدوک  سفن  زا  تسا  هدـش  رپ  ناکما ، ملاع 

.تسا هدروآرد  وناز  هب 

نب یلع  ای  کیلع  مالـسلا   » یناحور يادن  مد ، نیرت  یناهگان  رد  هاگآدوخان و  دنا و  لوغـشم  وت  سیدـقت  هب  مات ، یتدـحو  رد  ملاع ،
.دنک یم  لولح  اه  هیناث  دوپ  رات و  رد  بلاط ،» یبا 

هبعک زا  ردیح  ریثکت 

.دنهد یهاوگ  شیوخ ، ناگدنتسرپ  تراقح  هب  اه  تب  ات  يا  هدمآ 

! یشاب هداد  رکذت  ار  نتفر  لوصا  ات  يا  هدمآ 

.يراذگب شیامن  هب  ار  ندش  يولع  ات  يا  هدمآ 

! یهانتیال ندمآ  نیا  رب  وت و  رب  دنوادخ ، هرامه  مالس  سپ  .دوش  مامت  نیمز  نامسآ و  لها  رب  تّجح  ات  يا  هدمآ  وت  يرآ !

دروخ یم  قرو  تا  همان  هرجش  بش  زور و  هس 

هبعک زا  ردام  شیوخ ، زا  ردپ  دنک  لُگ  هک 

يدرب ورف  رس  کیبل ، هب  تَسلَا  زا  سپ 

هبعک زا  رس  يا ، هدروآرب  لاح  هک  نانچ 

! يددم موش ، یم  رعش  بکترم  هک  نونک 

! هبعک زا  ردیح » » ریثکت یفوص و  تسا  یلد 

یتمعن اتیزر  / نیمز رد  باتفآ  ياتمه  عولط 
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ياه ناتـسلخن  يالوم  تفای ؛ دـهاوخ  نیمز  رد  ار  دوخ  ياتمه  دـنک ، عولط  درادرب و  اـه  هوک  نیلاـب  زا  رـس  دیـشروخ ، یتقو  زورما ،
.درک دهاوخ  مسجم  نیمز  رب  ار  ادخ  تفالخ  شود ، رب  تناما  راب  هک  ار  هفوک  ياه  هچوک  درگبش  يالوم  هاچ ، توکس و 
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.دیشچ دنهاوخ  ّتنم  یب  وا ، هنابش  ششخب  رد  ار  همطاف  ياه  تسد  نان  معط  نامیتی ، ادرف ،

تلادـع ناوزاـب  يور  هب  هک  تسا  يرد  ربـیخ ، حـتف  تسا و  رون  يراـقفلاوذ  ناتـشگنا  رگزاـغآ  وت ، دـالیم  هک  تمحر ؛ ربا  يا  راـبب 
.ینک تبث  نینمؤم  بولق  خیرات  رد  هشیمه ، يارب  ار  نآ  ات  تسا  هدوشگ 

مروآ یم  نیرتابیز ، يا  تمان  بل  رب  هک  ات 

مروآ یم  نیمز  رب  ییوگ  وت  ار  اه  نامسآ 

مبرغم ناذا  نم  یباتفآ ، عولط  وت 

مروآ یم  نینمؤملاریما  مان  بل  ریز 

فجن يالبرک  مولظم  يا  مالس 

لامج هب  ناهج  رگا  هک  دنریگرب ؛ هشیمه  يارب  شیوخ ، شود  رب  ار  وت  يادر  يزبس  ات  دنزیخ ، یمرب  وت  مارتحا  هب  اه  لگ  ییآ و  یم 
.دیارایب ار  نید  هناخلگ  وت ، شزاون  میسن  رد  ات  تسشن  یمن  هچنغ  هب  يا  هدنیور  چیه  دش ، یمن  نشور  مالسلا  هیلع  یلع  يابیز 

.دیشک یم  شتآ  هب  ار  زیچ  همه  رشب ، ینب  ناهانگ  راب  تشادن ، یلع  رگا  ناهج ،

: دنتفگ یم  کئالم  هک  مدینش  یم  ایوگ  دش ، یم  هدوشگ  تدالیم  يارب  هبعک  راوید  هک  هاگ  نآ 

ادخ زا  درک  بلط  ینیریش  هبعک 

تسا یلع  شماک  رد  دید  دوشگ و  بل 

.دنداد وشو  تسش  وت  هنابش  ياه  هیرگ  اب  ار  نیمز  تلجخ  رابغ  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 

.دشکب ریوصت  هب  ار  اهدرمان  هفوک  وت ، يولگ  رد  اهدرد  ناوختسا  يزور ، ات  يوش  یم  زاغآ  ربص ! راقفلاوذ  يا 

! فجن يالبرک  مولظم  يا 

سرپ ربیخ  رد  هدنَنَک  ز  يدرم ، »

سُرپ ربنق  هجاوخ  مرک ز  رارسا 

ظفاح یقدص ، هب  قح  ضیف  بلاط  رگ 

(1)« سُرپ رثوک  یقاس  نآ ز  همشچرس 
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تسادخ رهظم  هناگی  یلع ،

ار یگنادرم  ات  دمآ  یم  هک  دوب  برع  درم  نیرتاهنت  عوضخ  یگدنب و  بتارم  دش ، یم  لاسرا  وت  راد  هلـصو  ياه  شفک  اب  هک  یمایپ 
.دنک مامت 

.دوب اه  تب  هرطاخ  زا  ییاهر  يارب  هبعک  لسغ  نیلوا  وت ، دالیم  كاخ ! نکاس  یکالفا  يا 

.دناشک دهاوخ  یتحار  يوس  هب  دز و  دهاوخ  مقر  مجلم  نبا  ياه  هنیک  ات  ار  تتشونرس  اه ، تب  تسکش  رد  وت  يرادربت  هک  ایب 
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.تسوت دای  هدروخ  كرت  هشیمه ، ات  نامبلق  اما  تسکش ، دنهاوخ  هدجس  رد  ار  وت  نافرع  هناخیم  تحاس  هچرگ 

دسر یم  راهبون  هک  ناتسود ، هدژم  دیهد  »

دسر یم  رازَه  لگ و  ناتسوب  غاب و  فْرط  هب 

ادخ رهظم  هناگی  ناهج  رد  داهن  مدع 

(1)« یفطصم كاپ  یصو  نَنِملاوذ  ّیلو  یلع 

نازیم عضاو  یلع 

يرتشگنا نتفرگ  يارب  ار  تنیرفآ  لدع  ناتشگنا  ّتینارون  .دش  دهاوخ  اه  لد  ناتـسلخن  سوناف  وت ، نشور  ياه  مشچ  ، بشما یلعای !
.نک هدامآ  جارعم ، رد 

ناج ناکما ! ملاع  شخب  حور  نازیم و  عضاو  يا  نآرقلا و  َمَّلَع  نمحرلا و  يانعم  يا  يرـسالا ؛ هلیل  دـصقم  يا  یفطـصم ؛ یـصو  يا 
.وت راسخر  وحم  ناشوپ ، هقرخ  دنتسه و  وت  لامج  وحم  نایسدق  زورما ، .ییوت  شنامرد  میدرد و  همه  ام  هک  تیادف 

یلع ای  رفنضغ  ریم  رتخا و  نویامه  يا  »

(2)« یلع ای  رواد  كاپ  ّیلو  شرع و  رگنل 

هاتوک مایپ 

! داب كرابم  شناقشاع  رب  تناید ، تماهش و  يوگلا  نیرتالاو  فرعم  یگنادرم و  تلادع و  هعاشا  رگزاغآ  مالسلا  هیلع  یلع  دالیم  - 

شیوخ زا  هک  هاگ  نآ  دوش ؛ یم  ناگتـشرف  هدجـس  قیال  ناسنا ، هنوگچ  مینیبب  ات  داد  انعم  ار  نامیاه  لد  راهب  وت ، نتفکـش  یلع ! ای  - 
.وت لثم  دیاسب ؛ قح  هاگرد  هب  یگدنب  یناشیپ  تردق ، جوا  رد  درذگب و 

يدمحم سابع  / هتسخ نابرهم 

.دنک یمرپ  ار  هناخ  ياضف  وت ، رطع  دخرچ ، یم  هنشاپ  يور  هک  رد 

.مینک اشامت  هناخ  رد  ار  وت  عولط  ات  میزود  یم  رد  هب  مشچ  دوش ، یم  ناهنپ  اه  مشچ  زا  دیشروخ ، هک  بورغ  ره 

.ییآ یم  ام  شزاون  هب  ینابرهم ، دنخبل و  زا  يراب  هلوک  اب 
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هناکدوک ملاع  ات  يراذگ ، یم  اج  رد ، تشپ  ار  تا  یگتسخ  .يروآ  یمرد  نت  زا  یگتسخ  يروآرد ، ار  تیاه  شفک  هکنآ  زا  شیپ 
.مینیشنن تیاه  یگنتلد  نامک  نیگنر  ياشامت  هب  ام  ات  ینز  یم  دنخبل  .یشاب  اریذپ  قاتشم ، شوغآ  اب  ار  ام 

ردپ رطع 

.منک اشامت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هناردپ  رطع  مناوت  یم  وت ، رد  هک  یتسه  یکچوک  هنیآ 

.دنز یم  دنویپ  ام  ياهدنخبل  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینابرهم  يوب  تیاه ، مشچ 

.يدش يراج  ام ، کچوک  هناخ  رد  هک  يدنوادخ  ياه  ینابرهم  همادا  وت ،

هناکدوک ياه  یگنتلد  ییاهنت و  شزاون  هب  هنادنمتواخس ، یتشاد ، مشچ  چیه  یب  هک  دنا  تلادع  یقیقح  ياه  تسد  وت ، ياه  تسد 
.دنیآ یم  ام 

.راهب نیرتانشآ  يا  دنهد ، یم  هفوکش  وت ، ناتسد  شزاون  هب  اه ، نادلگ 

هتسب هنیپ  ياه  تسد  يارب  تاملک  ریرح 

ریسم دیاب  نتشون ، وت  زا  يارب  .تسوت  ياهدنخبل  همادا  نم ، یگدنز  .ماوت  ياهدنخبل  يوب  زا  نامداش  .ما  هدنز  وت  ياه  سفن  رطع  هب 
.درک ضوع  ار  اه  هملک 

ات راذـگب  .دـنا  نیرتمک  تاملک ، ریرح  وت ، هتـسب  هنیپ  ياـه  تسد  يارب  .دـنرادن  ار  وت  ربص  هوکـش  شنیرفآ  تردـق  تاـملک ، زونه 
.دنهد همادا  وت  ندورس  يارب  تاملک ، ار  اه  همان  تغل  توکس 

زا رت  يراج  درک ؛ فصو  اهایرد  زا  رت  گرزب  دیاب  ار  وت  دنکـشب : ار  وت  فصو  توکـس  هک  دیرفآ  مهاوخ  هزات  يا  هملک  زور ، کی 
 . ...اهربا زا  رت  نابرهم  اهدور ؛

.دننم ياه  هسوب  شمارآ  يارب  فقس ، نیرت  نابرهم  وت ، ياه  تسد 

.دنک یم  دتمم  ار  اهرابیوج  زاوآ  هک  تسا  یشمارآ  تناتسد ، هیاس 

.دنریگ یم  ولهپ  وت  ینابرهم  هیاس  رد  اه ، یتشک  همه 

.تلد همجرت  ایرد ، تسوت و  نادنخ  هشیمه  ياه  مشچ  تعسو  نامسآ ،

شوخ ياه  هداج  تمس  هب  وت  ار  متشونرس  .منزب  هرگ  تیعقاو  هب  ار  میاهایؤر  وت ، ناوناز  رب  رـس  یکدوک ، ياهزور  نانوچ  ات  راذگب 
.ردپ يا  دارم ، ریپ  يا  ناخرچب ، یماجنارس ،
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یجیهم هبادوس  / هیبش ياه  فاکش 

؟ اجک ات  شنایاپ  تساجک و  زا  سونایقا  زاغآ  دناد  یمن  سک  چیه 

ياپ شیپ  هک  ییاهراوید  يدز ؛ دـنخبل  يدـمآ و  نوریب  هبعک  ياهراوید  سپ  زا  ینز ، ياه  تسد  رد  هک  دـندید  همه  اما  ار  وت  زاغآ 
.دراذگب كاخ  رب  مدق  باتفآ ، ات  دوش ؛ زاغآ  تلادع  موصعم  راگزور  ات  تشادرب ، فاکش  دیشروخ 

ار ایرد  هزجعم ، ياصع  هک  اجنآ  هچ  درب ؛ دهاوخن  دای  زا  ار  دوخ  سدقم  ياه  فاکـش  خیرات ، دنا ! بیجع  هچ  خـیرات ، ياه  فاکش 
، موصعم دولوم  نامه  دـعب ، ياه  لاس  هک  اجنآ  هچ  ار و  قیتعلا  تیب  ياهراوید  ییالابدـنلب ، دازون  مودـق  نُمی  هک  اجنآ  هچ  تفاکش ،

.دنکفا هزرل  هب  ار  نینوخ  بارحم  دناوخ و  يراگتسر  هبطخ  هتفاکش ، قرف  اب  ناضمر ، زیهرپ  ياه  بل  اب  نابرهم ، يا  هدجس  تئیهرد 

هاچ رد  رس  ياه  هیرگ  ریما 

هشیپ متس  كاخ  رد  شیوخ ، ياه  تسد  اب  ار  تلادع  رذب  ات  دش  دلوتم  هاچ ، رد  رـس  ياه  هیرگ  ریما  بش ، همین  ياه  ناتـسلخن  ریما 
.دناشفیب

دوب و وا  هار  هب  مشچ  خـیرات ، يادـتبا  زا  ملظ ، ریوزت و  هفوک  نانز ، هویب  یهاگ  هیکت  یب  نامیتی و  یگنـسرگ  هفوک  یتّورم ، یب  هفوک 
.دید یم  ار  وا  باوخ 

هب ندیزرو  رهم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  راوج  رد  ندیشک  سفن  ياهزور  یناوج ، ياه  لاس  هچوک  سپ  هچوک  نیا  هنیدم ،
.دوب وا  ریزگان  تشونرس  ربمغیپ ، هناحیر 

دنراقفلاوذ هیتآ  تیاه ، تسد 

.وت رب  مالس  روالد ! ریما  ناتسدرم ؛  درم  گرزب ؛  كدوک 

! دنوش یم  هتسجخ  وت ، دالیم  لوح  هک  ییاه  هظحل  دنکرابم  هچ 

! دراد شیوخ  رد  ار  وت  هک  يراگزور  لاح  هب  شوخ 

.تماما يادرف  غیلب  ياه  هبطخ  تزورما ، ياه  سفن  دنراقفلاوذ و  هیتآ  تیاه ، تسد 

، توکلم يوس  تمـس و  هب  هنوگچ  وت ، تدالو  هنارکـش  هب  هک  نک  هاگن  .دراد  هاگن  ناهنپ  دـناوت  یمن  ار  دوخ  يداـش  نیما ، ِدـمحم 
.دیوگ یم  ساپس  ار  ادخ  دنز و  یم  دنخبل 
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نیدلاردب مظاک  دمحم  / شنیرفآ نشج 

.دنا هدیشوپ  فینصت  زا  ینهاریپ  لزغ ، ناتخرد 

 . دنا هتفر  هدنخ  ینامهم  هب  اه ، هبرقع  .تسا  هدرک  كربتم  ار  اج  همه  قشع  يوب  .تسا  هتخادنا  لگ  ساسحا ، ياه  هناورپ  هرهچ 

.نوگ ساملا  لیاضف  زا  راشرس  تسا و  تراشب  هام  بجر ،» ، » کنیا

.دنشون یم  لصو  ماج  ، فص هب  فص  اهایرد ، دوش و  یم  زاب  تیدحا  نارک  یب  هب  ور  ییاه  هرجنپ  زورما ،

 . تباجتسا زا  زیربل  دنبای  یم  یناتسآ  نادنمزاین ، ياه  تسد 

.دنا هتفرگ  یشیپ  مه  عولط  گنر  زا  هک  دنا  هدش  دیپس  نانچ  نآ  همه 

.تسا يراج  برّقت  نادهاش  هاگن  عارصم  رد  یلزا ، ياه  همشچ  زورما ،

.دوش یم  ریگارف  يزبسرس  دیآ و  یم  راهب  لگ ، کی  اب  .تسا  نیمز  هب  یگشیمه  قشع  يادها  زور 

هلهله هب  ار  دوخ  رت ، عیرس  هچره  ات  رادرب  ار  لد  فینصت ! زا  یشوپ  نت  اب  دنا ؛  هدیـسر  عقوم  هب  هچ  نارعاش ، زاون  حور  ياه  هموظنم 
.میناسرب تسا  هدش  اپرب  هک  ینشج  تانئاک و 

لیاضف هدیکچ 

! دیزگرب یناکم  یگنادواج  رد  دوخ ، يارب  هک  صولخ  نامیا و  اپارس  نآ  بلاطوبا ،» » رب مالس 

! دشخرد یم  دنلبرس  هشیمه  ات  وا  مان  يروآرخف ، نیا  اب  هک  دسا » تنب  همطاف   » هاگیاج رب  دورد 

! دش هتفاکش  زبس ، يا  هثداح  دورو  يارب  شراوید ، تسا و  بجر  یگدنخرف  ياریذپ  هک  هبعک  رب  دورد 

.دنیارس یم  هتسد  هتسد  ار  بجر  مهدزیس  رون ، زا  یطخ  اب  هک  سنا  مزب  ناگتشرف  رب  مالس  و 

.میبای یمن  ناسنا  ناتسغاب  رد  ار  توارطرپ  نینچ  یمان  میواکب ، ار  خیرات  همه  رگا 

.تسا تیناسنا  زا  لماک  يریوصت  یلع ،» »

.دننک لمحت  دنناوت  یمن  ایند  ياه  هناخ  باتک  همه  ار  شلیاضف  دنلب  تایبا  میوگ ! یم  هچ 

يولع ياه  هژاو  دلوت 
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، شهاگن .دراد  هارمه  هب  ار  نیریـش  ياه  مایپ  نیرتزیگناروش  هک  دـیآ  یم  ینامـسآ  يدرم  .تسا  نیمز  يرامـش  هظحل  نایاپ  زورما ،
ياه هژاو  ِناتـسمرس  دـییاجک ، .درادـن  دوجو  رتایرد  شیاـه ، هبطخ  زا  .نآرق  اـب  قبطنم  شقـالخا ، تسا و  هغـالبلا  جـهن  زا  راـشرس 

!؟ يولع
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قلطم رون  كرد  زا  تفگش 

!؟ دسر یم  زورما  ياپ  هب  تفگش ، تقیقح  مادک 

.اوقت كالم  تسا و  لامک  رایعم  هک  وا  تسوا ؛ ياه  تماقتسا  تمرح  هب  ام ، بتکم  يراگدنام 

رب یقوش  کـشا  نوچ  ساـسحا ، اـت  میا  هتفرگ  تسد  یملق  اـهنت  تسین ؛ اـم  كاردا  هطیح  رد  قـلطم ، روـن  ندـیمهف  میوـگ ! یم  هچ 
.دوش هدیکچ  ذغاک  تاحفص 

تلفغ اه  گنسرف 

؟ دیسر وت  هب  ات  تفگ ، دیاب  سای  نسوس و  ربونص و  زا  ردقچ 

 . میشاب هتشاد  هنیس  رد  ار  وت  نکفاریش  ياه  هسامح  هک  دهد  یمن  دق  ام  هاتوک  رمع  نیا  هن !

! وت ياه  تدابع  تلادع و  ییوگزاب  يارب  دنهاتوک  هچ  اه ، لاس  نیا 

.دنروآ یم  مک  وت  دبعت  زا  يا  هیناث  ربارب  رد  منیچب ، مه  يور  رگا  ار  نیمز  يور  ياه  هداجس  مامت 

.دراد ناهج  ار  وت  نوچمه  یلگ  هکنآ  لاح  میزورون ؛ لابند  هدوهیب  ردقچ 

!؟ وت یب  تشاد  هچ  ناهج  ًالصا 

تسا و ینارون  دیشروخ  میا  هتفگ  وت ، دوجو  اب  رگا  شخبب  ار  ام  میا ! هدرک  هدنـسب  وت ، مان  هب  اهنت  مییایند و  یپ  رد  هنالفاغ  ام  ردقچ 
.تسا ابیز  تخرد 

يریدن هیقر  / میرم هیبش  يردام 

.دوب هدیشک  ریوصت  هب  تندز  مدق  رد  ار  شمارآ  دنوادخ ، يدوب و  هدمآ  فاوط  هب 

.دشاب هدیچیپ  نآ  رد  میسن  هک  تسنام  یم  ریرح  هب  تفاوط ،

يور هب  لوا  .دوشب  نیگنس  هک  تفر  یم  تیاه  مدق  يدرک و  یم  فاوط  .یتشاد  تهابـش  رتشیب  میرم  هیـسآ و  هراس ، هب  زور ، نآ  وت 
؟ ینکب یتسناوت  یم  هچ  دنتفر ، یم  ورف  ینش  يا  هپت  رد  راگنا  هک  تیاهاپ  اب  اما  يدروآ ؛ یمن  تدوخ 

یمن رازاب  هچوک و  مدرم  مهف  رد  وت ، هقباس  یب  يارجام  تسا ؟ هدناشک  تمس  نیا  هب  ار  وت  ریدقت ، هک  درک  یم  ار  شرکف  یسک  هچ 
.ینامب ناما  رد  اه ، هاگن  ماحدزا  زا  یناوتب  دیاش  ات  يدرک ؛  یم  وس  نآ  وس و  نیا  ار  تا  ینارگن  .دیجنگ 
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.یسرب هتفاکش  راوید  هبذج  هب  ینکب ، ار  شروصت  هکنآ  یب  يزیوایب و  هبعک  هدرپ  هب  ار  تا  ییاهنت  دوب  یفاک 

سبح شنیرفآ  هناخ  نیرت  نما  رد  هکلب  امرخ ، تخرد  هیاس  رد  هن  ار  شریزگان  ياه  هلان  هک  يا  هسیدق  يدوب ؛ هدش  میرم  هیبش  الاح 
.دوب هدرک 

هبعک رد  دالیم 

، دندوب هتفرگ  میحر  ای  فوئر و  ای  رکذ  همه  اه  هدنرپ  دندناوخ ، یم  تونق  ياعد  وت ، يارب  اه  تخرد  .زور  نآ  دوب  فرگـش  يزور 
.دندوب هدوس  هدجس  هب  رس  وت ، تاجن  يارب  اه  گنس  تشاد و  نایرج  هک  دوب  وت  فافع  لالز  بآ 

.دوب هدرک  دس  ار  مدرم  موجه  نانچمه  هبعک ، ِرد  يدوب و  هداتفا  اه  نابز  رس  هب  .دوب  وت  توهبم  رهش ،

يا هزجعم  دـنام و  یم  دـیاب  هک  يزرد  در  زج  تسا ؛ هدوبن  ناـیم  رد  یفاکـش  يدرک  یم  لاـیخ  هک  دوب  هتـسویپ  مه  هب  ناـنچ  راوید ،
.درک یم  حیرشت  ار  گرزب 

.ینتشاد تسود  دوب و  مارآ  هک  وت  فاوط  ریرح  لثم  دیچیپ ؛ تانئاک  رد  تکدوک  هیرگ  يادص  ناهگان ،

شنیرفآ هزجعم 

یم مدـق  نیمز  رد  تشهب ، مامت  راگنا  ییآ ، یم  نوریب  راوید  ناـمه  فاکـش  زا  يا و  هدرـشف  شوغآ  رد  ار  شنیرفآ  لـقث  هک  ـالاح 
.دنز

.دنیآ یم  تدازون  فاوط  هب  اه  هتشرف  نک  هاگن  وناب ! رادرب  مدق  رت  مارآ 

! دنیبب ریس  ار  هزجعم  نیا  رهش ، راذگب  دنخرچب ؛ شفارطا  رد  اه  هاگن  همه  راذگب  تسا ، وت  شوغآ  رد  هبعک  هک  الاح 

.دنوش یمن  هدوشگ  رهش ، نیما  شوغآ  رد  زج  هک  یشاب  زین  تدازون  هتسب  ياه  مشچ  رکف  هب  دیاب  اما 

.دنا هدوب  مه  اب  زاغآ  زا  هک  نانچمه  دنسرب ؛ مه  هب  رون  ود  نیا  رتدوز  هچره  دیاب 

.دوب دهاوخ  وت  دنزرف  يارب  یبوخ  هراوهگ  رهش ، نیما  بلق  وناب ! نک  باتش 

عراز هموصعم  / نیمز رد  ینامسآ 

.دـنک یم  عوضخ  كرابم ، یمودـق  مارتحا  هب  هّللا ، لیلخ  میهاربا  تسد  لصاح  هک  دوب  كاخ  تهب  كالفا و  دـنخبل  زا  یناهگان  رد 
راوید دوش ، تّمرم  وا  ناتسد  زاجعا  هب  هعماج ، ياه  فاکـش  دسرب و  هار  زا  ردتقم  يروای  تلادع ، يارب  ات  دوش  یم  هتفاکـش  راوید ،

.دیآرب هبعک  ناماد  زا  دیشروخ  ات  دفاکش  یم 
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وا زا  مدرم  ات  هدمآ  هک  تسا  يرفاسم  نیمز ، رد  تسوا و  نطوم  نامسآ ، .نیمز  ات  تسا  رتانشآ  نامسآ ، ياه  هار  هب  هک  هدمآ  یسک 
.دنوش راچد  شنادقف  هب  هکنآ  زا  شیپ  دنسرپب ،

يویدخ الهش  !/ یلع ای 

یم رت  کیدزن  نامـسآ  هب  میراد ، یمرب  هک  یمدـق  ره  تسین  مولعم  .تساـم  نیمک  رد  رطخ  .تسا  يداـیز  هار  نامـسآ ، اـت  نیمز  زا 
يرد ره  زا  هار ، رد  دننک و  یم  ناملابند  دنا و  هداد  ناطیش  تسد  هب  تسد  هیاس ، هب  هیاس  نام ، هدنبیرف  سفن  .رترود  نآ  زا  ای  میوش 

.میوشن توکلم  نکاس  مییاین و  نامـسآ  هب  ات  دنزادنا  یم  گنـس  يا ، هدز  نامدوجو  رد  وت  هک  ییاه  تانق  يولج  دنوش و  یم  دراو 
! مالسلا هیلع  یلعای  مینز : یم  ادص  ار  وت  میریگ و  یم  وناز  هب  تسد  میروخ ، یم  نیمز  هک  نیمه  اما 

يدرک یم  قرف  همه  اب  وت 

نـشور رونلا ،» هّللا  مسب   » اب ار  تمـشچ  تساوخ  یم  .دـنک  تولخ  وت  اب  تساوخ  یم  .شدوخ  يدـنام و  تدوخ  .درک  نوریب  ار  همه 
يراوید رد و  ره  يراذگب و  اپ  شیور  دش  یمن  هک  ینیمز  ره  .هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسد  دراپسب  ار  تیاه  مشچ  دعب ، دنک و 

 . ...ییایب راب  رون  اب  ییایب و  يرگید  روج  تساوخ  ادخ  يدرک ؛ یم  قرف  همه  اب  وت  .دریگب  كربت  وت  زا  تسناوت  یمن  هک 

...دیسر هک  وت  هب  نیمز ،

شیاپ تسد و  ردق  نآ  نیمز ، دشخب و  یم  نیمز  هب  ار  شبلق  مامت  یهاوخب ، رگا  هک  هدـش  زاب  لد  تسد و  ردـق  نآ  نامـسآ  زورما ،
.دیوشب ار  شنت  مزمز ، مادک  اب  دنزب و  يرطع  هچ  دنک ، نت  هب  ینهاریپ  هچ  دناد  یمن  هک  هدرک  مگ  ار 

.دیایب رد  تیولج  هنوگچ  دناد  یمن  هدیسر ، هک  وت  هب  اما  .تسا  هدرک  گرزب  دوخ  نماد  رد  كدوک  همه  نیا  هک  هتفر  شدای 

 . ...تسا هدروآ  مک  مه  زاب  همشچ ، راهب و  همه  نیا  اب  راگنا 

...يدوبن وت  رگا 

هچ يدوبن ، وت  رگا  .دوش  یم  قوش  زا  راشرس  وت ، نوچ  يدنزرف  نتشاد  زا  دریگ و  یم  الاب  ار  شرس  دتفا ، یم  وت  هب  نید  مشچ  رابره 
!؟ دراد هگنار  شمان  دزارفایب و  دق  تسناوت  یم  هنوگچ  نید  دمآ ؟ یم  نید  رس  رب 

 . ...تسوت يراوگرزب  نویدم  هشیمه  ات  نید ،
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ردپ زور 

يدابآ دوواد  هموصعم  / هناخ نما  هاگهانپ 

.ار هناخ  نما  هاگهانپ  تسا  یمکحم  نوتس  تیاه ، هناش 

.دود یم  میاه  گر  هچوک  رد  شمارآ ، مرگ  نوخ  يراذگ ، یم  هک  مناتسد  رد  تسد 

.ییآ یم  زاب  اه  ناتسهوک  يوگو  تفگ  زا  زور  ره  ییوگ  هک  نانچ  نآ  یتسیا ؛ یم  یگدنز  محر  یب  ياه  نافوت  ربارب  رد 

.دنارد یم  مه  زا  ار  هودنا  ياهرات  تا ، هناردپ  دنخبل 

ماگنه نآ  دیآ ؛ یم  ریرحت  هب  تعیـسو  حور  ار  ایرد  همانمارم  .تسا  يراودیما  مد  هدیپس  ار  دـیماان  ياه  لد  تا ، يروبـص  هک  ییوت 
.دنشاپ یم  ناراب  ار  هناخ  ياه  هرجنپ  یگنتلد ، ياهربا  هک 

.تسا دنموزرآ  ار  تدنلب  یناشیپ  رب  هسوب  هراومه  نامسآ 

يرابدرب راگزومآ 

یکدوک ياه  لاس  هشقن  تتروص ، ياه  نیچ  .متخومآ  وت  زا  ار  رود  ياهادرف  ندیـشیدنا  يرابدرب ! هدـهاجم و  گرزب  راگزومآ  يا 
هنهک اما  ما ؛ هدوب  رگ  هراظن  ار  منامسآ  ندش  ریپ  نم ، يا و  هدیشک  سفن  نم  اب  ار  هراتس  ياه  بش  كابداب و  ياهزور  وت  .تسا  نم 

.زگره ار  شرورغ  ندش 

ار باتفآ  هبرجت و  ياه  هداج  مناج ، .تسا  ربهار  نیرت  نشور  ار  ندرک  وجو  تسج  نتساخرب و  ریـسم  تنامـشچ ، سیخ  ياه  هنابش 
.دوش یم  هدرتسگ  ما  هشیدنا  ياه  گریوم  رب  تدامتعا ، رتچ  هک  یتقو  دناکرت ؛ یم  تسوپ 
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...وت یب  ...وتاب 

.مزییاپ ياه  هداج  رد  هدرک  مگ  نایشآ  يا  هدنرپ  وت ، یب  تسین و  ینایاپ  ار  ما  يراهب  ناراب  وت ، اب 

بارطـضا و سرریت  هنارداـم ، ياـه  سفن  وت ، اـب  .دـنک  یم  رورم  ار  هچغاـب  باـتفآ ، زا  هدوشگ  ییاـه  لاـب  اـب  هرجنپ ، یتسه ، هک  وت 
.دنهد یمن  لاجم  ار  شیوشت 

.دنیآ یم  منرت  هب  ار  قشع  نابرهم  یقیسوم  تنما ، ياه  تسد  هانپ  یتقو  موش ؛ یم  هتخاس  رجآ ، هب  رجآ 

.شیوخ ياه  جنر  يوت  رازه  رد  موش  یم  یتسب  نب  وت ، یب 

.وهایه یب  توکسم و  تسا  يا  هناریو  ناهج ، هوکش  وت ، یب 

.ار بطق  دیپس  ياه  گر  باتفآ ، هک  نانچ  نآ  یتسه ؛ مدوجو  ریسدرس  ياه  هچوک  قنور  هک  تمیاتس  یم 

یتمعن اتیزر  / ردپ باتفآ  هیاس  رد 

زورما ات  درک ، هقردب  ار  میاه  یکدوک  تا ، هنادرم  نامشچ  هنیآ  رد  ملاع ، ینابرهم  نیرت  هتسخ  اما  دوبن ؛ هنیآ  زا  ام  هناخ  هچرگ  ردپ !
.مسرب وت  يانعم  هب 

! دندوبن وت  لام  هک  يدروخ  ار  ییاه  هصغ  یناهنپ ، نامطایح ، تخرد  کت  ياپ  رگا  شخبب  میوگب ، مهاوخ  یم 

ندیسر زا  شیپ  هشیمه ، رگا  شخبب  دوب و  هدنام  راگزور ، هتـسب  ياهرد  يال  هک  مدیدن  ار  تا  هدید  برـض  ياه  نخان  رگا  شخبب 
تا هیاس  .منزب  تا  یناشیپ  يادنلب  رب  هسوب  وت ، هناش  رب  نتخیوآ  ياج  هب  ات  ما  هدـمآ  هشیمه ، زا  رترادـیب  زورما ، اما  مدوب ؛ باوخ  وت ،

! مردپ يا  دابم  مک 

ياه تکمین  یقرـش  علـض  زورما ، اما  تفرگ ؛ یم  ارف  ار  زیچ  همه  يداتـسیا ، یم  یتقو  هک  دوب  گرزب  ردق  نآ  تا  هیاس  اهزور ، نآ 
.دزیر یم  یبوچ  ییاصع  دادتما  رد  ار  تناتسد  شزرل  بورغ ،

اه هچنغ  تقو  هک  دـیآ  یم  مدای  ینک ، یم  هاگن  هک  ار  تا  یبیج  تعاس  .منک  دایرف  ار  وت  ضغب  مامت  هراب ، کی  هب  دـهاوخ  یم  ملد 
.وت يارب  نم  لد  لثم  تسرد  هدش ؛ گنت 

، ردپ قشع ، فراعملا  هرئاد  رد  ینعی  .دنا  هدش  هدـیچ  مه  رانک  ینعم ، مه  تاملک  میوقت ، رد  زورما  هک  تسا  یگنـشق  فداصت  نیا ،
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  همجرت 
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مالسلا هیلع  یلع  همجرت  ردپ ؛

یلع مدید  یتسه ؛ ملد  ياه  هچوک  هنابـش  روآ  نان  متفگ  .تسا  یلع  مدید ، یهّللادی ؛ متفگ : مسیونب ؛ تا  هرابرد  متـساوخ  یم  ردپ !
.مدیسر یلع  هب  مدومیپ ، فرط  ره  زا  ار  وت  حور  متشون و  ار  ندیزرو  قشع  رد  وت  صولخ  .تسا 

هنوگ نیا  و  یـشخبب ؛  امرگ  ار  یتسه  يا ، هناخ  ره  هرجنپ  زا  ات  یتسه ، یلع  باتفآ  زا  يا  هدـش  ادـج  رون  وت ، هک  متفاـیرد  هاـگ ، نآ 
.مالسلا هیلع  یلع  هدنیامن  ردپ ، دش و  یبن  ادخ و  هدنیامن  مالسلا ، هیلع  یلع  هک  دوب 

.يریذپب رگا  درک ؛ مهاوخ  هیده  وت  هب  ار  دوخ  یمامت  زورما ، نم  دنداد و  هیده  نم  هب  ار  وت 

هاتوک ياه  مایپ 

.يدرگ یم  زاب  هرابود  قشع ، شـشک  اب  يور و  یم  نوریب  هناخ  زا  قشع ، رگنلت  اب  حبـص ، ره  یتقو  يا ؛ هناخ  بلق  شپت  وت  مردپ ! - 
! داب وت  ینابرهم  میدقت  مبلق ، ياهزیلهد 

تقو نآ  دیـشخب ؛ ییاهر  يرهم ، یب  یمیتی  زا  ار  هعماج  ات  دوب  ردپ  ناوت  یم  تسا ، یلاخ  ردپ  رهم  ياج  هک  اج  ره  تخومآ  یلع  - 
.درک حتف  ار  اه  لد  ربیخ  ناوت  یم  هک  تسا 

يویدخ الهش  / نم یمرگ  تشپ 

! منزن تیادص  دیخرچ ، یم  روطچ  منابز  يدوبن ، وت  رگا  مناد  یمن  .تسا  مرگ  وت  هب  متشپ 

! اباب منز ؛ یم  تیادص  مدوخ  لد  يارب  مرادن ، يراک  وت  اب  یتقو  یتح  یهاگ ، یهاوخب ، ار  شتسار 

.يریگب ار  مناتسد  دنز ، یم  کل  ملد  یهاگ  هک  ما  هتفرگ  سنا  تیاه  تسد  اب  ردق  نآ 

وت موش و  یمن  مگ  یبیرغ ، ماحدزا  ناـیم  نم  يراد و  ار  میاوه  هک  مناد  یم  دوش ؛ یم  تحار  ملاـیخ  يریگ ، یم  ار  مناتـسد  راـب  ره 
 . ...ینک یمن  اهر  ار  متسد  تقو  چیه 

یتمعن اتیزر  / نم ِدرَم 

هنارصع ياچ  يالاب  يربا  ياوه 

هناخ هشیش  فارطا  تبوطر  یمک 
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دنامن درک و  زان  هک  یسورع  باتفآ ، و 

هنادنر بورغ ، تسد  هب  درپس  ارم 

يدرک رت  هدرشف  ار  ملد  مجح  هک  وت  و 

هناخ هنحص  هب  تیور  ندید  يارب 

تسا يریگلد  رصع  وت ، نودب  هتفرگ  ملد 

هنادرم هالک  لاش و  وت  ياه  سابل 

ماه هنیآ  يور  هبور  مهد  راب  يارب 

هناش ناوسیگ  هب  دراد  هلصوح  ردقچ 

تسا مد  هزات  میسن ، دمآ ؛ وت  ياپ  يادص 

هناخ رد  تسا  مک  مدنق  هک  هدنخ  زیرب 

قاتا ناتسآ  رد  ار  تنت  رطع  شاپب 

هناد اب  ریگب  ار  ملد  غرم  هداس ، و 

دش يراج  تشهب  تمالس  يدیسر و ز 

! هناورپ ردقچ  یهاگن ، هچ  نم ! يادخ 
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( فاکتعا  ) ضیبلا مایا  زاغآ 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / موش گرزب  دیاب  زور ، هس  نیمه  رد 

.منک تبث  مدوجو ، هرذ  ره  نهذ  رد  مراپسب و  دای  هب  ار  زور  هس  نیا  دیاب 

.دراد هگن  مرگلد  رمع ، رخآ  ات  ارم  زور ، هس  نیا  دیشروخ  يامرگ  دیاب 

تاقوا نیا  ییایربک  ياوه  زا  ار  ما  هلوک  مشوکب  دیاب  .درب  دهاوخن  دوخ  اب  ار  وت  یتملظ  چیه  یشاب ، هتشاد  هنیس  رد  ار  دیشروخ  رگا 
.منک رپ  نشور ،

.مراپسب رطاخ  هب  ار  شا  هظحل  هظحل  دیاب 

 . یقرش باتفآ  نیا  ریز  مشکب  دق  مهدب و  هشیر  رون ؛ رپ  موش و  مرگ  موش ؛ يوق  مریگب و  ناج  دیاب  تسین ؛  یلاجم 

.موش گرزب  زور  هس  نیمه  رد  دیاب  تسین ؛ يا  هراچ 

.موش ضوع  مدوب  هدمآ 

.منک رپ  شوه  همشچ  نیا  زا  ار  ما  هزوک  مدوب  هدمآ  دیآ ، یم  مدای 

هب مدوب ، هتـشون  شیپ  اه  لاس  هک  ار  يا  همان  مدوب  هدـمآ  .یکاپ  ِیپ  مدوب  هدـمآ  منک ؛ انـشآ  بآ  هب  ینت  مدوب  هدـمآ  دـیآ ، یم  مدای 
.متفای یمن  دوخ  رد  ار  شندناوخ  ندرک و  زاب  تئرج  هک  يا  همان  دربب ؛ دوخ  اب  ات  مراپسب  همشچ  نیا  نایرج  تسد 

سفن کی  ناـیاپ ، اـت  ار  ریگ  سفن  هرد  نیا  ماـمت  شتبوطر ، اـب  میوشب و  همـشچ  نیا  لـالز  رد  ار  نرق  یگتـسخ  نهاریپ  مدوب  هدـمآ 
.مودب
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.منک فرطرب  اراوگ  بآ  نیا  هعرج  هعرج  اب  ار  ما  یناسنا  هلاس  رازه  شطع  مدوب ، هدمآ 

مریگب لاب  یگریفَش ، نیا  زا  موش  اهر  متساوخ  یم  مَنَِتب ؛ هلیپ  مدوب  هدمآ  .مزادنیب  تسوپ  مدوب  هدمآ  .لوحت  رییغت ، یپ  رد  مدوب  هدمآ 
.مورب غاب  راوید  هب  و 

.موش ضوع  مدوب  هدمآ 

ما هدش  کبس  رگید 

یمن .مدـش  لصو  هک  دـش  هچ  مناد  یمن  .متفر  نیمز  ِشوه  زا  هک  دـش  هچ  مناد  یمن  رخآ ، قیاقد  نیا  رد  .منک  یم  یکبـس  ساسحا 
.متفر اه  همزمز  نیا  دنت  نایرج  اب  هک  دش  هچ  مناد  یمن  .مدش  شومارف  هک  دش  هچ  مناد 

.مدمآ ایند  هب  هرابود  هیاریپ ، یب  هک  دش  هچ  مدش ، اّنبر  ياون  قرغ  هک  دش  هچ 

! موشن گرزب  هرابود  شاک  منک ؛ یم  یکدوک  ساسحا  هرابود 

عراز هبوبحم  / قشع هزور  هس  تفایض 

.ادخ ینابرهم  تعسو  هب  تسا  هدش  هدرتسگ  يا  هرفس 

هب ینامیـشپ ، ِسنج  زا  ینهاریپ  اـب  .ما  هدـش  توعد  قشع ، هزور  هس  یناـمهم  هب  نم  .قـح  یگدنـشخب  ِياـنِغ  هب  تسا  نهپ  يا  هرفس 
مناد یم  بوخ  .دنهد  یم  قوس  هبوت  مان  هب  یشوغآ  تمـس  هب  هنیـس  رد  ار  مبرطـضم  سفن  اه ، هیناث  نینط  .ما  هدش  دراو  دیما  هاگرد 

.دوب دهاوخ  منابزیم  ادخ  ِدوخ  تفایض ، نیا  رد  هک 

؟ فاکتعا ای  باصتعا 

اب هزرابم  موهفم  هب  یباصتعا  نورد ؛ ياه  تب  ربارب  رد  ضارتعا  يانعم  هب  یباصتعا  منک ؛ یم  مالعا  وا  هب  ار  دوخ  باصتعا  زور ، هس 

تقفاوم ات  دراذـگ ، یم  فاکتعا  ار ، باصتعا  مان  ادـخ ، .لّقعَت  ياـنفرژ  هب  كاردا و  ِقمع  هب  یباـصتعا  اـیند ؛ یلاـشوپ  ياـه  هبذاـج 
.دشاب هدرک  مالعا  ار  شیوخ 

رب ار  دوخ  زیمآوفع  هاگن  دنوادخ ، دوش و  یم  توعد  يدیفس  ییانـشور و  هب  نم ، یگدنز  همانراک  هک  تسا  يزور  هس  ضیبلا ، مایا 
.دزاس یم  رشتنم  نم 
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هرابود دلوت  يارب  یلاجم 

ندـش راو  یلع  قوش  زا  هک  وا  اب  وا ؛ اب  تسا  نم  یگناگی  جوا  زور ، هس  .تسود  اـب  یتشآ  يارب  صاـخ ، تسا  یتصرف  زور ، هس  نیا 
؛ دالیم نیا  تسا  یـسدقم  هناهب  هچ  .تسا  هدرک  مالـس  تمارک ، ینابرهم و  رد  زا  تیرـشب  مامت  هب  شا ، يردـیح  قّدَـصت  هب  ناـهج ،

.ام همه  هرابود  دلوت  يارب  يا  هناهب 

تمس رد  یـشیور  عون  ره  هدنریذپ  شیوخ ، ضیبلا  مایا  رد  ادخ  ناهج و  ناج  رد  تسا  يا  هرابود  شیور  مالـسلا ، هیلع  یلع  دالیم 
.ار ریظن  یب  تصرف  نیا  میبایرد  سپ  تسا ؛ لامک  غولب و 

قشع دراد  یلّطعم  رگا  رمع  کی 

قشع دراد  یلع  اب  صاخ  تبسن  کی 

دیور یم  مالسلا  هیلع  یلع  نامسآ  زا  هظحل  ره 

قشع دراد ، یلمع  ْتعرس  هچ  هک  رگنب 

يدمحم سابع  / دجسم زاب  شوغآ  رد 

.تسا هدش  هدوشگ  نامسآ ، ياهرد 

ياه تشگنا  .دـنهد  یم  ناشن  ار  ندـش  هدـنرپ  هار  اه ، هنذأم  .تسا  هدـنامن  ندیـسر  ات  يا  هلـصاف  .دـنا  هتفرگ  نامـسآ  يوب  اه ، لاـب 
.دنوش نامیاریذپ  نابرهم ، مرگ و  ات  دنا  هدوشگ  شوغآ  اهدجسم ، .نامدناوخ  یم  تراشا  هب  دجسم ،

 . ...يوب زا  رپ  شزرمآ ، يوب  زا  رپ  تمحر ، يوب  زا  رپ  تسا ؛ دنوادخ  يوب  زا  رپ  دجسم ،

دوخ زا  ندش  اهر  زور  هس 

.زاورپ نیرخآ  يارب  زور  هس  تیدبا ؛  ات  زور  هس  تسا ؛ تقو  تیاهن  ات  زور  هس 

.دشکب سفن  ار  نامتیاهن  یب  رد  زاورپ  ات  هدوشگ  شوغآ  هناقاتشم  نامسآ ،

! بّرقم ياه  هتشرف  زا  رت  کیدزن  مکیدزن ؛ دنوادخ  هب  ردقچ  .يونش  یم  ار  اه  هتشرف  لاب  يادص  يدنب ، یم  هک  کلپ 

رد زور ، هس  .يراـگزیهرپ  يارب  زور  هس  ییاـیند ؛ هزور  ود  زا  ندـیرب  تـصرف  زور  هـس  ندـش ؛  اـهر  نتـشیوخ  زا  تـصرف  زور  هـس 
ياه هدجـس  يوب  تا ، یناشیپ  دوش و  رهاط  كاپ و  دجـسم ، رد  هراما  سفن  اـت  یناـم ، یم  ینادـنز  شیوخ  رد  يرگن و  یم  شیوخ 

.دریگب ار  مراهچ  ماما 
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!؟ یسک هچ  وت  زا  رت  نابرهم 

.مرادن غارس  وت ، زا  رت  نابرهم 

هـس ات  يراپـس  یم  شیوخ  نما  هناخ  هب  یناوخ ؛ یم  دوخ  هب  ارم  شیپ ، زا  رتشیب  یناـبرهم  اـب  راـب ، ره  اـما  ینیب ؛ یم  ار  مناـهانگ  همه 
دننک و ناذا  ار  يدوواد  ياهزاوآ  نیرتهب  يا ، هدرپس  دجسم  ياه  هتـسدلگ  هب  .دنک  زیربل  مناج  زا  ار  تا  يدنوادخ  رطع  زور ، هنابش 

هدجس هب  شیوخ  یناشیپ  تا ، يدنوادخ  رطع  ترایز  قوش  هب  میلست ، اپارس  نم ، .دننک  همزمز  ار  تا  ینابرهم  روضح  ام ، شوگ  رد 
«. ...یهلا وفعلا ، یهلا  : » هک مبوک  یم  ار  وت  نایاپ  یب  تمحر  ِرد  کشا ، اب  میاس و  یم 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / برقت يوب 

؟  برقت دیآ و  یم  زورون  يوب  نانآ ، حیتافم  ياه  گرب  زا  زونه  هک  دنا  هدناوخ  هچ  بجر »  » رد سنا ، هاگراب  نانیشن  هام 

اب بجر  هدـنیآ ، لاس  ات  هک  يا  هحیار  دـنراک ؛ یم  ینـشور  رطع و  دوخ ، تولخ  ِقیاقد  رد  ندیـسر ، نتفر و  سح  زا  رپ  لاب ، کبس 
.تسانشآ نآ 

باختنا نیرت  نشور 

زا ار  گنر  نیرت  هاوخلد  هک  امش  توکلم ؛ ياه  غاب  هچوک  نارگ  باختنا  امش  رب  مالس  یتخبشوخ ! ریـسم  ياه  هناوج  امـش  رب  مالس 
رد زاورپ  زور  هس  .دـسر  یمن  امـش  ینامـسآ  میمـصت  هب  يرتوبک ، چـیه  هاگن  .ار  صولخ  یگنر و  یب  ناـمه  دـیا ؛ هتـشادرب  بجر » »

.دیشون یم  روهط  ماج  اوقت ، هناخافص  رد  دیشک و  یم  نوریب  ایند  هحوبحب  زا  ار  دوخ  حور  مسج و  زور  هس  تشهب ؛

.تسا هدش  راگدنام  يا  هدیصق  امش ، ياه  سفن  قایتشا  هب  دیاش  هک  تسا  یهام  بجر ،» »

دینکن شومارف  اعد  زا  ار  ام 

! نات یکاپ  ایند و  نیا  نایم  امش ؛ شوخ  لاح  ملق و  نیا  نیب  تسا  هلصاف  ردقچ 

! يدیشروخ ياهزور  رد  اهر  نارفاسم  يا  دیشاب ، ام  دای  هب  دیشاب و  زبس 

! شیاین ياه  غاب  ناکلاس  يا  دینکن ، شومارف  نات  ینامسآ  ياه  هظحل  رد  ار  ام 

.تسا دوواد » ما   » لامعا اب  امش ، یگتسکش  لد  ترسح  رد  نانچمه  ملق  نیا 
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يریما نیسح  / رای راید 

هب هانگ ، هچره  هب  منز  رب  ریبکت  راچ  مهاوخ  یم  .مناوخب  يا  هحتاف  ار  ما  یـسک  یب  مهاوخ  یم  ما ، هتـسشن  هلچ  ار  ییاهنت  رمع  کـی 
.يراک شومارف  هچره 

.ما هدروآ  تمرک  هاگنابرق  هب  ار  مکشا  ياه  هناد 

! مدرگرب قشع  راید  هب  ات  هِد  میاپ  منیب و  رای  لامج  ات  اشگب  ما  هدید  هدیدان ! يانشآدرد 

.ملان یم  هتفر ، ياهزور  متام  رد 

.میرگ یم  یلزا ، دوعوم  رجه  رد  دجسم ! هناقشاع  بش  يا 

مودـق يارب  ما  هدرکن  وراـج  بآ و  هـک  يا  هچوـک  دوـخ و  هایـس  يور  نیگمرـش  مقـشع و  نآ  گـنتلد  بارحم ! یگنتلد  ياوـه  يا 
.شکرابم

.شندمآ سپاولد  مقاتشم و 

.ما یگتسخ  هانپ  شاب و  مکشا  هاوگ  حابص ! قلاف  يا  حابص ، بحاص  يا 

موش هزات  مهاوخ  یم 

.حوُّرلا ِهِکئالملا و  ُّبر  ٌسوُّدق  ٌحّوبُس 

.دنک یم  مرادیب  تقشع ، يوبس  .ما  هدیشون  تقشع  مغ  يوبس  زا  تلفغ ، لاس  کی  يازارد  هب  زور  هس 

! ار منورد  یگنهک  دیونشب  دیاش  ما ؛ هداد  ناراب  يادص  هب  شوگ 

.قشع نیا  کشا و  نیا  تمرح  هب  موش ؛ هزات  مهاوخ  یم  نایاپ ، یب  هیرگ  نیا  زا  دعب 

! رادرب میاپ  زا  تداع  ریجنز 

.تسا هتسب  لیخد  متماق  رب  هتسشن و  طسب  متارقف ، نوتس  رانک  تشپژوگ ، يریپ  .هتفرگ  شتآ  ما ، هنیس  هسفق  رد  یلبلب 

مل نابایب  نیا  يا ! هدرب  لد  هک  یندیدان  يا  وت ، يور  ِيالیل  یپ  رد  ما  هدش  نونجم  نم  .دنبوک  یم  مرس  نادنس  رب  نینهآ ، کتپ  رازه 
، زییاپ هک  نادرگزاب  نانمؤم  کین  لاـمعا  هعرزم  هب  ارم  نک ! اـهر  میاـپ  زا  ار  تداـع  هدـش  لـفق  ریجنز  نیا  نارذـگب ! نم  زا  ار  عرزی 

.ورد لصف  رمع و  زیر  گرب  تسا و  کیدزن 
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تافو 

هراشا

هبنشود

دادرم 1386  8

بجر 1428  15

Jul.2007.30

یتمعن اتیزر  / بئاصملا ما  يا  ظفاحادخ 

زین وت  هک  تخادرپ ؛ یهاوخن  نارتوبک  ندش  رپرپ  خرس  تارطاخ  رورم  هب  بشما  رگید  اونین ! راگدای  تلد  ياه  مخز  يا  ظفاحادخ ،
.يدنویپب نیسح  ینامسآ  ناوراک  هب  ات  درک  یهاوخ  چوک  هنارتوبک 

ياه هناهب  دندرب ، اه  هزین  رب  ار  نیـسح  سأر  هک  زور  نامه  زا  هچرگ  دوب ! یلع  همطاف و  لد  ياه  هراپ  يارب  یگنت  هصرع  هچ  نیمز ،
.دوب هدیسر  نایاپ  هب  تا ، یگدنز 

؟ دنهد همادا  ار  یگدنز  تناگدید ، بآ  رد  دنتسناوت  یم  ردقچ  بئاصملا ، ما  يا  تدوجو  هدیچ  ياه  لگ  رگم 

.دوب دنهاوخ  وت  یلاخ  ياج  رادغاد  ناینیمز ، دش و  دهاوخ  زیررس  شنینوخ  نهاریپ  نماد  رب  وت ، فسوی  قارف  ياه  کشا  بشما ، زا 

وت هنانز  تریغ  هوکش 

یتقو زورما ، ات  يدناود  هشیر  شطع ، كاخ  نایم  رد  تساخرب ، تلد  زا  هآ  ِدود  دوب و  هتفرگ  ار  ماش  تیاه ، هبطخ  مرُه  هک  زور  نآ 
.دنک هفوکش  البرک  تارطاخ  ياج  ياج  رد  وت  مان  دریگ ، یمرب  رد  ار  وت  كاخ ،

ص:39

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


نشور ناگمه  رب  تربص ، هلعش  يدرک و  بآ  ار  اراخ  ياه  گنـس  بلق  هنوگچ  هک  دوش  یم  هدینـش  زونه  نز ، يا  وت  تریغ  ِهوکش 
.دنوش یم  میتی  ردارب ، یب  هنوگچ  هک  درک 

ریوصت نیرتابیز  يا  دوردب ، .دچیپ  یم  خـیرات  شوگ  رد  زونه  وت ، »ي  الیمج ّالا  تیأر  ام   » خـساپ نیمز ! درم  نیرتزاون  میتی  ِرتخد  يا 
! ربص

مالسلا هیلع  نیسح  هب  مالسلااهیلع  بنیز  نتسویپ 

يرود زا  تقاط  یب  هک  نیسح  دیرفآ و  نیـسح  زا  دعب  ار  اه  هژاو  نیرت  گنـشق  اروشاع ، تاغل  گنهرف  رد  وت  هدومزآ  ربص  بنیزای !
.يوش مهرم  تردام ، هتسکش  يولهپ  رب  ات  دیزگرب  ار  وت  رفس ، هک  دوب  هنوگ  نیا  درک و  باجتسم  ار  وت  ياعد  بشما ، دوب ، وت 

!؟ دوش یم  تشهب  بنیز ، نودب  تشهب ، رگم 

.دنیرفایب نامبلق  رد  ار  ترسح  بورغ  هرظنم  ات  ددنویپ  یم  ایرد  هب  هوک  بشما ،

يارب ار  ّکبر » یلا  یعجرا   » ياون هتسب ، فص  ناگتشرف  دش و  دهاوخ  زاب  بنیز  ياه  تسد  زا  یکاخ ، ناهج  تراسا  بانط  بشما ،
.دورس دنهاوخ  وا 

تیاعد تباجا  ماگنه 

هچ هک  یتسناد  یم  ایآ  دننک ، اعد  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  تنتسویپ  يارب  ات  یتساوخ  دمحم  نوع و  زا  يزور  رگا  مشاه ! ینب  هلیقع  ای 
؟ دیسر دهاوخ  ارف  تباجتسا  ِماگنه  دوز ،

؛ درب دنهاوخ  ناینامسآ  يوس  هب  شنیرفآ ، مد  هدیپس  نیتسخن  زا  رتابیز  زور و  زا  رت  نشور  ناگتشرف و  لاب  زا  رت  کبس  ار  وت  بشما ،
.دش دهاوخ  بادرم  ددنویپن ، نیسح  هب  هکره  دوب و  نیسح  هب  نتسویپ  تیوزرآ ، تیاهن  هک  ارچ 

: یتسار هب  دروخب و  هرگ  توکلم ، توهال و  هب  نامیاه  بلق  هک  نک  اعد  بنیز ! ای  میاوت  هنشت 

دوش یم  رود  سک  وت  نت ز  يانف  اب  یک  »

(1)« دوش یم  رون  یگمه  نتخادگ  زا  عمش 

هاتوک مایپ 

هلیقع ای  دننک ، یم  ناروف  ار  وت  تبیصم  اه ، ناشفشتآ  زور ، نآ  زا  تساخرب و  كاخ  داهن  زا  هآ  یتشاذگ ، كاخ  رب  رـس  وت  یتقو  - 
! مشاه ینب 
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یب ربص  رد  ناوتب  ندـش ، یبنیز  يارب  ات  دنتـشارفارب  ار  دـنلب  ياه  نامـسآ  ناس ، نیدـب  دز و  کحم  ار  رـشب  لمحت  فقـس  بنیز ، - 
.درک زاورپ  قشع ، تیاهن 

يدابآ دوواد  هموصعم  / هوتسن زارفرس و  هتسکش ، لد 

 . یناکت یم  هلعش  ناشطع ، ياه  همیخ  زا  يروآ و  یم  بات  ار  تبیصم  ياه  هیناث  هتخوس ، ياه  هپت  رب  هک  تمنیب  یم 

.لادوگ هثداح  هکت  هکت  تلد ، تسا و  هدیرب  يرجنح  دولآ  نوخ  تشوغآ ، .هوتسن  زارفرس و  تمنیب ، یم 

، رفک تلادـع  یب  نامـشچ  زا  ار  تحار  باوخ  یتسـشن و  ریـسفت  هب  ار  قشع  تیناقح  اهریـشمش ، عافترا  زا  ساره  یب  هک  ینامه  وت 
.يدوبر

.دریگ یم  هرخس  هب  ار  اهداب  نایصع  شا ، يا  هروطسا  حور  هک  وا  یبنیز ، وت 

وت نویدم  ار  شیاهریجنز  لوفا  ناهج ، ناتسد  .يوش  یم  اه  هناورپ  یمخز  ياه  لاب  مهرم  هک  یتقو  تدنسانش ، یم  هنـشت  نارازگیر 
.تسا

یتخادنا سفن  زا  ار  دادیب  ياه  هزین 

؟ مشاب وت  راوگوس  نم  هک  تسا  یبورغ  ار  هسامح  نامشچ  رگم 

.درک دناوت  یمن  نفد  يا ، هثداح  چیه  داب  نش  ار  وت  قافتا  بنیز ! ای 

.نافرع هنیآ و  تسدرود  رب  هدوشگ  تسا  يا  هرجنپ  تهاگن ، .تسا  خیرات  تنداتسیا ، هوکش 

.دوش یم  نامسآ  اجه ، هب  اجه  ار  یگدنرپ  تناج ،

.دننک هبرجت  ار  باتفآ  لالز  وت ، زا  سپ  ياه  نرق  ات  يداتسیا  تداهش  هب  ار  هعیش  تقیقح  میوقت  هک  ماوت  اب 

.یتخادنا سفن  زا  ار  دادیب  ياه  هزین  نینچ ، نیا  دیراب و  یم  توخن  راوید  رهش ، يور  رس و  زا  هک  یتقو  يداتسیا ؛

میتسه تا  یمطاف  هوکش  رادساپ 

.يا هدش  ناهنپ  دولآ ، هم  ياهرود  رد  يا و  هتفر  وت  الاح 

.دنا هدرک  نشور  هفوکش ، ياه  غارچ  ار  تروبع  ریسم  مشیربا و  ناراب و  زا  ییاه  شفک  اب  يا ؛ هتفر 
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 . مییرگ یم  ار  وت  یب  ياهزور  تگرتس ، غاد  هلاچم  ام ، يور و  یم  .دنوش  یم  هدوشگ  تزاوشیپ  هب  نامسآ ، ياه  هرجنپ  يور و  یم 

نیمز ياه  هوک  رب  تنـشور ، نامـشچ  رارق  یب  دیـشروخ  هنوگچ  دـنازرل ؛ یم  تچوک  نافوت  ار  نامهانپ  یب  ياه  هناـش  هنوگچ  نیبب 
؟ دنک یم  هیوم 

.تسین یللخ  ار  ام  ینیسح  رواب  اما  یتسین ، هچرگا  گرزب ! يا 

.مینک یم  يرادساپ  ار  تا  یمطاف  هوکش  رجنخ ، شتآ و  عطاقت  رد  مینام و  یم 

يداب تهزن  / ترایز تقو 

، سرپب رداچ  نیا  زا 

؟ درک دیاب  هچ  ار  هدروخ  مخز  رازه  نت 

! تسین هتسشن  نوخ  هب  ياه  ضغب  يافش  مه  هیرگ  رگید 

؛ یهد هناهب  هنابش ، هلفان  یپ  رد  یپ  عوکر  هب  ار  هدیمخ  دق 

ار هتسکش  یناشیپ  مخز 

؟ ییامن مارآ  انشآ ، تسد  مادک  شزاون  هب 

! میورب اجنیا  زا  ایب 

؟ ار وت  لاح  دسرپ  یم  هچ  یسک 

دنناد یم  هچ  دیعبت  ياهراوید  نیا 

هنیدم ياه  غاب  هچوک  رطع  هک 

؟ تسا هدنام  سوبحم  تردام ، زا  هدنام  راگدای  هب  هداجس  رد 

! دنرادرب ترس  زا  تسد  تارطاخ ، وگب 

نینوخ بل  نارزیخ و  بوچ  زور ، ره 

دننز یم  رپرپ  تهاگن  هچقاط  رب 
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، هدشن بش  و 
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.دنرب یم  تمینغ  هب  هزین ، رب  ار  هام  هدیرب  رس 

؛ هدماین تمشچ  هب  باوخ 

...دنناخرچ یم  هنایزات  دننازوس و  یم  هراوهاگ 

دنربب تراغ  هب  ار  اه  هراوشوگ  اه و  لاخلخ  همه  راذگب  ًالصا 

؟ یک ات  ردارب ، هدیرب  رس  یپ  رد  تا ، هنابش  هلوره  نیا 

؛ میورب اجنیا  زا  ایب 

.تسا کیدزن  هبارخ 

نک هناهب  ار  هلاس  هس  لقاال 

تلد یناماس  رس و  یب  يارب  و 

.راذگب تبرغ  راوید  هب  رس 

! ...دش مامت  رگید 

؟ يدرک هچ  تشگ ، یم  شا  یپ  رد  مالسلااهیلع ، بابر  هک  نینوخ  هقادنق  نآ  اب  یتسار ،

؟ دنیبن هنیکس  ات  يدرک  یفخم  تلد  هناخوتسپ  مادک  رد  ار  هدروخریت  کشم 

؟ دسرن الیل  تسد  هب  ات  يدیشخب ، نونجم  رابت  زا  هدنامزاب  مادک  هب  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  هدش  هکت  رازه  يابع 

؟ دتفین شا  هدش  رپرپ  نارسپ  دای  هک  يدرک  ادص  هچ  ار  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 

وت هتسیرگ  راب  رازه  يالبرک  نآ  رد 

؟ دراد هگن  رود  وت ، هدز  تبیصم  مشچ  زا  ار  دولآ  نوخ  هنهک  نهاریپ  نآ  ات  دوبن  یسک 

! ملاع ِنیرتروبص  نک ، هیرگ 

، دیتلغ نوخ  راخ و  كاخ و  رب  هک  ینایرع  نت  نآ 

! تناج زا  رتزیزع  دوب ؛ وت  زیزع 
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دتفا بآ  هلایپ  رد  هام ، هدیرب  رس  سکع  هک  نیمه 

، دنکارپب تدای  ياوه  رد  ار  البرک  روبق  رابغ  رطع  داب ، و 

؛ تسا هدیسر  وت  ترایز  تقو 
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دننک زاورپ  تهاگن ، سفق  رد  هدش  رپرپ  نارتوبک  هکنآ  تقو 

؛ دنناوخب زاوآ  تا ، یمخز  هرجنح  رد  هدرک  بورغ  ياه  هراتس  و 

دریگب باکر  تیارب  مالسلا  هیلع  سابع  هرابود  هکنآ  تقو 

دنزب وناز  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  و 

دناشنب مارآ  ار  تبکرم  مالسلا ، هیلع  مساق  و 

، دنک زارد  تسد  مالسلا ، هیلع  نیسح  و 

، تسا مشاه  ینب  هلیقع  هتسیاش  هک  روط  نامه  ار  وت  ات 

.دیامن لمحم  راوس 

نک زاب  ار  تیاه  مشچ 

! اهزور نیا  كانتشحو  باوخ  دش  مامت 

! تدلوت تقو  ياه  هیرگ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوغآ  نونکا ،

نیدلاردب مظاکدمحم  / ییابیکش اب  قباطم  یتماق 

.دنتسه ییابیکش  اب  قباطم  یتماق  شوپهایس  اه ، هژاو 

.تسا هدرک  رادازع  ار  قشمد  ياه  هچوک  دیشروخ ، لسن  زا  يرگدایرف  عادو 

 . یگنادواج زبس  ملعم  یگنادرم ؛  هجو  نیرتهب  دوب ؛ ماش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هرابود  مالک  مالسلااهیلع ، بنیز 

.دودز لد  زا  ار  ناطیش  ياه  يراک  لغد  نایصع و  هیرک  هرهچ  شعطاق ، نیرفآرهم و  مایپ 

.شا هدنز  ياه  هبطخ  اب  تسه ؛ هشیمه  مالسلااهیلع ، بنیز  .تسکش  ار  دیزی  یناتسمز  ياه  هشیدنا  ْدروآ و  دوخ  هب  ار  نایماش 

يدنلبرس رایعم 

هناحتاف دشاب ، هک  اجره  مالسلااهیلع  بنیز  دنک ؛ یمن  یقرف  .تسین  لد  رد  يا  هلصاف  البرک ، ات  قشمد  زا 

.دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  تسا و  هداتسیا  یتسه  يادنلب  رب 

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرم  دهدب ، تردق  يوب  هک  هچره  مالسلااهیلع ، بنیز  يور  هبور 
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؛ دراد هلـصاف  ردقچ  دشاب ، دیاب  هک  هچنآ  اب  دناد  یم  دوش ؛ یم  نشور  شدوخ  اب  ناسنا  فیلکت  دیآ ، یم  هک  مالـسلااهیلع  بنیز  مان 
«. اه تبیصم  ندید  ابیز   » ات تسا  مزال  نافرع  ماج  دنچ  درب  یم  یپ 

تسوا دوخ  اهنت  اما  میناد ؛ یم  یبنیز  ار  دوخ  میسیون و  یم  مالسلااهیلع  بنیز  زا  مییوگ و  یم  مالـسلااهیلع  بنیز  زا  هچرگا  زورما ،
.تسا هدمآ  دنلبرس  غاد ، فلتخم  ياه  هنوگ  اب  ییورایور  زا  هک 

نشور ناوت  جنر ، مجح 

.تبالص تفع و  همه  نیا  يور  شیپ  تسا ، هتفر  ورف  تهب  رد  قشمد ،

!؟ نینچ نیا  دراد  غارس  ار  ینز  اجک  خیرات ،

.دنیاتس یم  ار  وا  راگزور ، نادرم  همه  هک  تسا  ینشور  ناوت  مالسلااهیلع ، بنیز 

: شود رب  رگید  ناوارف  ياهراک  جنر و  همه  نآ  اب  نز ، کی 

.ییالبرک ياه  غیت  میهافم  نایب  اروشاع ، نامیتی  ِیهِد  هانپ  شطع ؛ رهظ  هدنامزاب  زا  گنررپ  تیامح 

.راوتسا نانچمه  اما  زوس ؛ زا  رپ  يا  هینایب  مغ ؛ نشور  ياه  هماکچ  ینعی  مالسلااهیلع ، بنیز 

اروشاع همادا  رد  ینزریش 

.تسا بنیز  ییابیکش  هب  ملق ، هرابود  تشگزاب 

.دزادرپن ییاروشاع  ياه  نوخ  زا  دعب  يروبص  لصف  هب  دراذگب و  اج  البرک  رد  ار  اروشاع  هک  تسا  نآ  ملق ، نیرتراک  افج 

.داد ناشن  ناهج  همه  هب  اجنآ ، زا  قشمد و  هب  البرک  زا  ار  اضر  ربص و  مایپ  مالسلااهیلع ، بنیز 

همه رد  تسا  يرولبت  هک  تسا  بنیز  مان  اونین ، دادـتما  .تسین  شا  هتـسشن  ياهزامن  زا  رتـالاب  یتماقتـسا  یتح  دراد ؛ همادا  اروشاـع ،
.قیاقد

.دنا هتشاد  هگن  هدنز  ار  البرک  رابت  یبآ  دای  دنا و  هدیشوپ  گوس  تخر  لد ، ياه  هیبنیز  زورما ،

يریدن هیقر  / میرم ياه  لگ  زا  رت  فیطل 

یلاسدرخ هک  میرم ، ياه  لگ  زا  رت  فیطل  دوش  یم  رادومن  یکرتخد  منک ، یم  میمرت  ار  تا  هتشذگ  تبرغ  رد  ياه  یکدوک  یتقو 
.دناسر یم  كالفا  هب  ار  نیمز  ياهدرد  شزامن ، رداچ  هلابند  هک  یکرتخد  دنا ؛ هدرب  تراغ  هب  مصاختم ، ياه  نافوت  ار  شا 
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همه اـب  وت  اـما  دـنام ؛ یم  زاـب  شپت  زا  شنیرفآ  بلق  دزیمآ ، یم  تردـپ  هتفرگ  لـغب  رد  ناوناز  اـب  ناـت ، هناـخ  كورتم  تولخ  یتقو 
.يزومایب ربص  ینک و  هقلح  ردپ  ندرگ  رود  ار  تناتسد  ینابرهم  ینامب و  دیاب  تا ، یکدوک 

.ینک یم  اهنآ  یتسه  رذن  ار  دوخ  شنیرفآ -  يوربآ  وت - تسا و  هدرک  بآ  هب  یتح  ار  تناردارب  شرافس  تردام 

یشابن هک  دوش  یمن 

ار تردارب  دولآرهز  تداهـش  ایند  ات  ینامب  اپ  رـس  دیاب  اما  دوش ؛ یم  مخ  ردپ  تداهـش  رد  تا  یناوج  .درذـگ  یم  دوز  ای  رید  نامز 
.دنزب کلپ 

.یشابن هک  دوش  یمن  دوش ، یم  زکرمتم  ربمایپ  هداون  توبات  نارابریت  رد  هنیدم  یتقو 

.يا هدنارذگ  ار  شیوخ  دوجو  همدقم  لاح ، هب  ات  يوش ؛  یم  زاغآ  هک  تساجنیا  هزات 

هعرج هعرج  ار ، موادم  ياهدرد  نارکوش  نآ  ار ، خرس  قافتا  نآ  دیاب  .يورب  شزاوشیپ  هب  دیاب  وت  تسا و  هار  رد  گرتس  يا  هثداح 
.یشکب رس 

هب یناـمب و  دـیاب  زونه  وت  دوش و  یم  هتـشابنا  مکارتم  ياـه  مخز  زا  تحور  .دـتفا  یم  كاـخ  هب  تا  یگدـنز  نوتـس  تهاـگ ، هیکت 
 . ینک راوآ  خیرات ، هتسخ  شود  رب  ار  تنتفر  تراسا 

یتسیا یم  روبص 

.دوشن نفد  تیلهاج ، نادنزرف  دتمم  ناراب  گنس  رد  تقیقح ، ات  يوشب  تنامز  ماما  تماق  نوتس  تا ، یگتسکش  همه  اب  دیاب 

.ینز یم  راج  ماش ، یکیرات  رد  ار  ینشور  یتسیا و  یم  روبص  یتسیا ؛ یم 

.دش دهاوخ  زیربل  هزجعم  زا  رهش  هک  يراد  نانیمطا  يور ، یم  يراذگ و  یم  نشور  هبارخ ، رد  ار  هلاس  هس  یعمش  یتقو 

هناتـسآ رب  مه  زونه  اما  تسا ؛ هدـنامن  يزیچ  وت  زا  رگید  دـننک  یم  رکف  همه  دوش ، یم  دـیعبت  ماـش  هب  تا  یـسک  یب  یتقو  هراـبود ،
.ینک فراعت  تقیقح  ماج  نادرگرس ، ناگنشت  هب  ات  يا  هداتسیا  تفرعم 
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عراز هموصعم  / نیمز سوسفا 

.دریگ مارآ  قح ، ِقلطم  ِيانشور  رد  ات  درک  ترجه  البرک  هدیمخ  ْتماق  ملظ ، رات  هریت و  نیمز  زا  زورما ، و 

زا هرابود  يریوصت  مالسلااهیلع ، بنیز  ِییارهز  ِناگدید  رد  دتسیا و  یم  هناقشاع  ییابیکش ، ناشکهک  رادید  هب  مالسلا ، هیلع  نیسح 
هب شنیرفآ ، زا  يرگید  هنادرد  نداد  تسد  زا  يارب  تسا و  ینامیـشپ  يالتبم  رگید  راـب  نیمز ، .ددـنب  یم  شقن  ردارب  رونرپ  ِياـمیس 

.دنیشن یم  سوسفا 

دیدن ییابیز  زج  هک  ییوناب 

یگنادواـج گرزب و  ربص  زار  دـنک  یم  تبث  خـیرات  هنیـس  رب  نینچ  توبن ، نادـناخ  اـب  تلاذر  لـها  دروخرب  نیرت  بیهم  رد  بنیز ،
هک ارچ  .مدـیدن » ییابیز  زج  : » دومرف نایدـیزی  هناـقمحا  رخـسمت  لـباقم  لـطاب ، هدکترـشع  رد  هک  هاـگ  نآ  ار ؛ تقیقح  هب  شهاـگن 

.دراذـگب وا  لد  رب  ار  نازیزع  غاد  لهج ، دادـیب  ملظ و  نالوج  دـنچره  تسا ؛ نیمز  ییابیز  نیرت  ییاشامت  یلزا ، قوشعم  اب  هقـشاعم 
.درواین وربا  هب  مخ  دید و  ابیز  ار  اهنآ  ياه  يدب  مامت  یتوکلم ، نامشچ  اب  هک  دندش  یسک  رادغاد  نامز ، نیمز و  هک  تسور  نیازا 

هبطخ تمایق 

عافترا هب  يا  هلصاف  وا  مسج  حور و  نیب  هک  ینیمز  يور  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نودب  یگدنز  راب ، نوخ  تفگـش و  رهظ  نآ  زا  سپ 
زا رت  خلت  تشذگ ؛ یم  خلت  هچ  دراذگ ، اهنت  مالسلا ، هیلع  نیـسح  نادقف  خزرب  رد  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  هتخادنا و  نامـسآ  نیمز و 

! میظع بئاصم  نآ  مامت 

ات دـنام ، یلو  زیگنا ! لالم  وا ، روضح  یب  نامز  تسا و  دابآ  تبرغ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  دوجو  یب  نیمز ، مالـسلااهیلع ، بنیز  يارب 
، شیوخ رگنـشور  مالک  تغالب  هب  ار  تقیقح  هنامولظم  توکـس  لطاب ، هدـبرع  نایم  رد  دزیخرب و  وا  رجنح  زا  هدـیرب  ییولگ  داـیرف 

.دنکشب
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هاتوک مایپ 

! داب تیلست  ییاروشاع  نایوگ  کیبل  رب  ییالبرک  روبص  ربمایپ  تلحر  - 

! داب تیلست  مالسلااهیلع  اربک  بنیز  مالسلا  هیلع  نیسح  ناکدوک  ناما  اه و  همیخ  نیما  البرک ، تقیقح  روآ  مایپ  تافو  - 

یحاتف رغصا  / مالسلااهیلع بنیز  ربص  دادتما  رد 

دوب و هدیزگ  کشا  تولخ  مغ ، هنارک  رد  نوخ ، لت و  يوناب  هناگی  .دیزرو  یم  تماقتـسا  اروشاع ، یگرزب  هب  یبلق  دادـتما  رد  ربص ،
.درک یم  هثاغتسا  هجض ، میرح  زا 

.تسین یقاب  نخس  لاجم  چیه  رگید  .دیآ  یم  نایغط  هب  هدید  يایرد  هاگان ، .دنور  یم  رانک  اه  هتـسکش  هزین  تسه ؟ یـسردایرف  ایآ 
!؟ تسا نم  ردارب  كاـچ  كاـچ  دـسج  نیا  اـیآ  تفگ : یم  یگنر  مک  يادـص  .تسا  هدرک  هطاـحا  ار  هنیـس  يرارق ، یب  جوم ، جوـم 

لزان نیمز  رب  بیُِجی » ْنَّمَأ   » هزجعم شاک  دـید ! یمن  ار  زیچ  همه  رهاوخ ، دوبن و  یلت  شاک  .دـنک  یمن  يراـی  مه  کـشا  یتح  رگید 
! ...شاک دیزگ ! یمن  اوأم  ین  رب  رهاوخ ، دیشروخ  درک ، عولط  نامسآ  رد  دیشروخ  ود  هک  هاگ  نآ  دش و  یم 

البرک هب  يرفس 

تـسد نآ  دوبن  رگا  دـنک و  یم  راثن  شمارآ  نانچمه  نیگهودـنا ، بلق  اما  تسا ؛ هدرک  هحرـش  هحرـش  ار  رهاوخ  بلق  درد ، مطـالت 
.دروآ نوکس  هب  ار  رادغاد  لد  نیا  تسناوت  یمن  چیه  رگید  دروآ ، ناغمرا  هب  ار  شمارآ  رهاوخ ، ینافوت  هنیس  رب  هک  ییاحیسم 

هب دنیشن  یم  هسوب  هدیرب ، ياه  گر  رب  .تسا  هدیدن  ردام  یتح  هک  تسادیپ  ییاج  .تسا  هدنام  هریخ  رهاوخ ، هاگن  يدوگ ، نایم  رد 
.ردام ياج 

ياج هب  مامت  ار ، يزاون  نامهیم  مسر  اجنیا  .دـنا  هدرب  تشگنا  اب  ار  رتشگنا  .نهاریپ  هنهک  یتح  تسا ؛ هتفر  جاراـت  هب  زیچ  همه  اـجنیا 
.تسا ندنام  طرش  شطع ، دنروآ و  یم 
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.دنراوس ین  رکیپ  رب  اهرس  اجنیا  .تفر  یهاوخ  هبعش  هس  ریت  فاصم  هب  یشاب ، کچوک  رگا  دننز و  یم  تگنـس  یهاوخب ، بآ  اجنیا 
 . ...اهریجنز لغ و  یتح  دوش ؛ یم  هزات  زیچ ، همه  اجنیا 

ناریسا ناوراک  هارمه 

ارف درد  هصرع  هب  ار  ردام  هناـیزات ، زوس  .دراد  لـیحر  گـنهآ  هناـیزات ، برـض  اـما  دـیامن ؛ یم  تخـس  ندـیرب  لد  .تسا  نتفر  هاـگ 
هک داد  رـس  عادولا  ریبکت  تفر و  دـیاب  .دنتـسب  ار  تریغ  ناتـسد  هک  يزور  نآ  زا  رتشیب  دوش ؛ یم  رت  هدـیمخ  ردام ، تسا و  هدـناوخ 
وس نیا  رهاوخ ، .تسا  هدنامن  یسک  .هدرک  راوس  ار  همه  رهاوخ ، .دنرب  یم  ریـسا  لمحم ، یب  ینارتسا  رب  تسا ؛ شیپ  رد  زارد  يرفس 

زا .درگن  یم  وجو  تسج  هب  ار  وس  نآ  و 

رپس هرابود  رهاوخ ، دهد و  یمن  ناما  یلیـس  دیوج ، یم  ار  اباب  زونه  یکدوک  دش !؟ راوس  رتسا  رب  دـیاب  هنوگچ  .تسین  يربخ  ردارب ،
.دوش یم 

مالسلااهیلع بنیز  ییاروشاع  ياه  هبطخ  اب 

اه ماب  زارف  رب  .تسا  هداد  نت  تواقش  هب  زاب  نایافو ، یب  رهـش  دینک »! ایهم  ار  اه  گنـس  دندمآ ؛ اه  یجراخ  : » دیوگ یم  دنلب  يدایرف 
هاگن تمرح  اه ، گنس  اما  دشاب ؛ ناما  رد  مرح  ات  دنرادولج ، اه  ین  .دننک  یم  راثن  محرت  رقحم ، ییاه  هاگن  دراب و  یم  گنـس  ناراب 

هب ینابز  .درادـن  انعم  رگید  توکـس  .تسا  هدـنامن  یقاب  هیوم ، يارب  ییاج  ...ربص .  مه  زاـب  دننکـش و  یم  اـه  یناـشیپ  دـنراد ؛ یمن 
هفیحـص رد  اروشاع ،» موی  لک   » دز و مقر  ار  اروشاع  رگید  راب  ییاروشاع ، ياه  هبطخ  .دریگ  یمرب  نخـس  تلاسر  هیقـشقش ، ییاسر 

تریغ دـنداد : یم  رـس  نینچ  توهبم ، همه  نایملاع ، تسا !؟ هدـمآ  هرابود  یلع ، اـیآ  تفگ : یم  يا  همزمز  .دـمآرد  رارکت  هب  ملاـع 
.تسا هتفای  یلجت  هرابود  يردیح 

دش هتسخ  بنیز  زا  مه  ربص 

ینابز مخز  رت ، هدـننازوس  دزادـگ و  یم  ار  اه  مسج  شتآ ، زوس  تسین ؛ یناـبیاس  .دـنک  یم  هلاوح  نامـسآ  هب  رون  يا ، هبارخ  جـنک 
هتـسخ ار  ربص  هک  تسه  یـسک  اما  دوش ؛ یم  رت  هتـسخ  هتـسخ و  ربص ، .ددرون  یمرد  ار  اه  بلق  عاعـش  راـنک ، هشوگ و  زا  هک  تسا 

طاسب .الیمج » ّالا  تیأر  ام  : » تفگ الب  نافوت  رد  یتح  دشن و  هدیمخ  نابز  مخز  شتآ  زا  هاگ  چیه  هک  يا  هدرگ  .تسا  هدرک 
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یمن باـت  نینچ ، ار  ردارب  غاد  وا ، زج  یـسک  تفگ : یم  نامـسآ  زا  ییادـص  .تشادـن  فاـصم  ياراـی  یـسک  .دوبن  یباوج  ار  روج 
! دروآ

جورع

تسا و هدروآ  بات  ار  نازوس  باتفآ  زور  هس  ردارب ، .تسا  نازیرگ  هیاس ، زا  نانچمه  رهاوخ ، درذـگ و  یم  هعقاو  زور  زا  اـه  تدـم 
.جورع نیح  ات  رهاوخ ،

بل دوب و  هتفرگرب  رد  ار  نامـسآ  کچوک ، یناتـسد  هک  زور  نآ  لثم  تسا ؛ هدیـسر  اهتنا  هب  رهاوخ  ربص  .تسین  یقاـب  دـنچ  یناـمز 
نت یکاخ  دبلاک  اروشاع ، حور  دوش و  یم  باجتسم  رهاوخ  نیمآ  .اعیرس » یتافَو  لِّجَع  مهللا  : » دندیشک یم  راظتنا  ار  تباجا  ییاه ،

«. لیلخ نِم  ََکل  ٍُّفا  رهَد  ای  : » دیوگ یم  دوردب  ار 

رورسم بنیز  /؟ دوش نامرواب  هنوگچ 

دنزیر یم  کشا  هناهب  یب  اه  مشچ 

! هن هناهب ، یب 

.تسا نم  ياه  کشا  هناهب  نیرت  گنرد  یب  تنتفر ، هک 

دنا گرزب  یمغ  رادغاد  اه ، هظحل 

ار كاخ  يامظع  تبیصم  دنشورخ  رد  اه ، بآ 

ار وت  تبرغ  مغ  دنوش ، یم  هیثرم  تاملک ،

مادم تفارش  يا 

مامت تباجن  يا 

ربص ناشکهک  يا 

مالسلا هیلع  یلع  يایوگ  نابز  يا 

منیب یم  يا  هبارخ  یبآ ، یکاخ ، اج  ره 

دوش یم  زبس  ما  هشیدنا  ياه  هزاورد  رب  تمان ، هاگان ،

منیب یم  يا  هلفاق  اج  ره 
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دریگ یم  تیاه ، هظحل  تبرغ  دای  هب  ملد  بیجع 

! وناب
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نم توهبم  ناگدید  رب 

تسا يریزگان  باروش 

دوش یم  يراج  وت ، غارف  رد  زور ، ره  هک 

! وناب دوش  نامرواب  هنوگچ 

؟ تنتفر

، دوش نامرواب  هنوگچ 

!؟ تا ینابرهم  سوناف  یشوماخ 

؛ یتسین وت  هنوگچ 

تنیشتآ ياه  هبطخ  مرُه  زونه ، هک 

!؟ دنازوس یم  ار  متس  ملظ و  ياه  هشیر 

؛ یتسین وت  هنوگچ 

!؟ دننک یم  مخ  دق  تیاه  جنر  ناتساد  ندینش  زا  ناتخرد  زونه ، هک 

ناراب و 

تا یسک  یب  ياهزور  دای  هب  هفقو ، یب 

! نیسح یب 

! سابع یب 

! هیقر یب 

! دنک یم  زاغآ  ندیراب  اه  مشچ  زا  دوش و  یم  کشا 

! وناب

!؟ یتسین وت  هک  دوش  نامرواب  هنوگچ 
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هبعک يوس  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت 

عراز هبوبحم  / جوجل نایدوهی 

! تسا دوز  نیمز  مدرم  يارب  زونه  تقیقح ، نیا  كاردا  هک  سوسفا  .يا  هدروآ  ناغمرا  هب  تیرشب  يارب  ار  نییآ  نیرت  لماک 

ناگمه دننام  مه  نایدوهی  .تسا  هدش  يراذگناینب  ناربمایپ ، هطـساو  اب  اه ، نرق  لوط  رد  هک  یتیاده  يا ؛ هدمآ  تیاده  لیمکت  يارب 
اب تناملـسم ، ناوریپ  وت و  .تسا  یکی  ناگمه  يادخ  هک  ارچ  تسین ؛ نانآ  نید  وت و  مالـسا  نایم  یقرف  هک  دنـسرب  رواب  نیا  هب  دیاب 

رگا : » دـننک یم  تتامـش  نایدوهی  وس ، نآ  .دیـشیدنا  یم  یلاعت  غولب و  هب  مالـسا ، نشور  ریـسم  رد  ایوپ ، یتماقتـسا  خـسار و  یمزع 
ربمایپ هکارچ  میرترب ؛ وا  مالـسا  زا  ام  .درادـن  یلالقتـسا  یـساسا ، يداـمن  ناونع  هب  هلبق  رد  ارچ  سپ  تسا ، نید  نیرت  لـماک  مالـسا 

! دنمهف یمن  هک  سوسفا  اما  تسا »! هدرک  شدوجس  عوکر و  هلبق  ار  سدقملا  تیب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

دنوادخ خساپ 

نآ ِهاگ  .دنا  هدرک  ادتقا  تنشور  زامن  وت و  هب  قشع ، روش و  اپارـس  نیملـسم ، يا و  هتـسب  تماق  شیوخ  هنافراع  تاجانم  هب  زامن ، رد 
هک تسا  نآ  ِهاگ  .دهدب  ار  اه  تجاجل  اهدانع و  نیا  خساپ  دنوادخ ، هک  تسا 

هبعک يوس  هب  ور  زاـمن ، هناـیم  رد  هک  تسا  نآ  ِتقو  .دزاـس  ـالمرب  هبعک ، تمـس  هب  هلبق  لالقتـسا  اـب  ار  ناـیدوهی  ياـهاعدا  یچوـپ 
.ینادرگرب

، زامن نایم  تسرد  دیاب  .دنامب  نادواج  اه  نهذ  رد  ات  دتفیب ، قافتا  نیا  زامن  طسو  تسرد  دیاب 
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.يراذگب شیامن  هب  دنراد ، یشکرس  ِرس  وا ، ِمالسا  اب  هک  نانآ  زا  ار  دنوادخ  ینادرگ  يور  ات  ینادرگرب ، قح  هناخ  يوس  هب  ور 

تسوس نامه  ادخ  ینک ، ور  وسره  هب 

ییاورنامرف یتمظع  رد  یلازیال ، رـشتنم  هنماد  نیا  یهانتیال ، زرم  یب  هرتسگ  نیا  .تسوس  نامه  وا  ینک ، ور  وس  ره  هب  .تسوا  اب  قح 
.دریگ یمن  ياج  يا  هدیرفآ  چیه  هشیدنا  رد  هک  دراد 

كرد نیقی  نابز  هب  ار  ادخ  تینادحو  هک  تساه  ناسنا  دناعم  ریقح و  دید  نیا  .درادن  یقرف  وا  رظن  رد  سدقملا ، تیب  هبعک و  يرآ ،
.سب تسا و  نانمؤم  هنیس  هک  وا  نادواج  هلبق  رب  قح و  رب  مالس  .تسا  هدرکن 

يدمحم سابع  / دیخرچ هلبق 

.مه دیشروخ  دنخرچ ؛  یم  وت  تمس  هب  اه ، نادرگ  باتفآ  همه 

.تسا نتساخرب  هناتسآ  رد  ایرد ،

.دنراب یم  دننک و  یم  هسوب  غیرد ، یب  ار  ناش  ینابرهم  اهربا ،

.ار ناش  هزات  نامیا  دنرازگب ، زامن  تعامج ، هب  ات  وت ، هب  دننک  یم  ادتقا  اه ، هوک 

.دنیاس یم  هدجس  هب  رس  كاخ ، رب  تزامن ، شوخ  رطع  زا  تسم  اه ، كات 

.یتسیاب لاعتم  هناگی  شتسرپ  هب  ینک و  یکی  هلبق  مالسلاامهیلع ، میهاربا  مدآ و  اب  وت  ات  دخرچ  یم  نیمز ،

هلبق رطع  دننک  يراج  اه ، میـسن  ار و  تتلاسر  دـهد  یهاوگ  لالب  ات  وس ، نآ  هب  يرازگ  یم  زامن  زورما ، زا  هک  تسا  يا  هلبق  هکم ، و 
.ناهج هدش  ناملسم  هزات  ياه  هداجس  مامت  رب  ار  هزات 

.دندیخرچ هلبق  لثم  زین  اهرس  .زین  اه  مشچ  دیخرچ ؛ نیمز ،

وت مود  هلبق  نم ؛ هلبق  نیلوا 

حور هنماد  رد  یمیـسن ، ره  زا  رت  مارآ  مناشک و  یم  وت  مان  نما  لحاس  هب  مارآان ، ياه  جوم  شود  زا  ار  ما  هناخ  میـسن ، زا  رت  هدوسآ 
هک يا  هلبق  هزات ؛ هلبق  هب  ور  مرازگ  یم  زامن  تعکر  ود  وت ،
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دوب و مود  هلبق  وت ، يارب 

یم مگ  منهاریپ  رد  ناـهج ، بهتلم  ياـهدور  ماـمت  مرازگ ، یم  زاـمن  هلبق  هب  ور  ماـمت ، شمارآ  اـب  یتـقو  .تسا  هلبق  نیلوا  نـم  يارب 
.دنک یم  مارآ  یناراب ، ياهربا  هسوب  اب  ار  یشحو  ياهداب  میاه ، هناش  دنوش و 

ناقشاع زامن 

.يا هدیرفآ  نآ  زا  ارم  هک  یکاخ  نیا  رب  ماوت  هفیلخ  نم ، .دریمن  یکیرات  رد  نیمز ، ات  ینک  یم  نشور  ار  میاه  مشچ  غارچ 

نایادـخ دـیایب و  تا  هداتـسرف  نیرخآ  ات  دـنک ، میمرت  ار  رطعم  رهطم و  هلبق  نیا  مه  میهاربا  ات  دـهن ، اـنب  ار  هبعک  اـت  يدـیرفآ  ار  مدآ 
تا هناخ  يوس  هب  اه ، نادرگ  باتفآ  همه  لثم  باتفآ ، ات  دیامن ، يراج  شکاپ ، ياضف  رد  هرابود  ار  وت  رطع  دنکشب و  ار  شا  یگنس 

.دنوش يراج  وت  يوس  هب  ناقشاع ، زامن  نوچ  اه ، هداج  اهدور و  دنناخرچب و  رس 

هداز حیبذ  هرطاف  / دیخرچ هلبق ،

؛ هدـش هتخود  نامـسآ  يوسارف  هب  هبعک ، رارق  یب  نامـشچ  .دـنا  قیاقد  بات  یب  کئالم ، .تسا  روانـش  هظحل  ره  راـظتنا  رد  بارحم ،
.دهد یم  یهاوگ  هنابش ، روبص  رظتنم و  ياه  هاگن  نآ  تباجتسا  هب  ادخ ، ربمایپ  نشور  بلق  یلو 

ِتمـس هب  تسا  هداتـسیا  وا  .دزیر  یم  رکذ  شمارآ  دجـسم ، ياه  نوتـس  مادـنا  رد  وا ، نیقی  نامیا و  زا  رپ  ناج  هدـیپس و  زا  رپ  تماق 
.تسا نیمغ  هتسخ و  دوهی ، هنیکرپ  نابز  مخز  زا  وا  بلق  تفاطل  هچرگا  تسا ؛ هدرک  رما  نآ  هب  ادخ  هک  يا  هلبق  نامه 

.داهن بارحم  رد  ياپ  یحو ، هدیـسرون  ياه  لـگ  زا  رپ  یناـهد  اـب  لـیئربج ، هک  دوب  هدرک  یط  ار  رهظ  هضیرف  زا  تعکر  ود  باـتفآ ،
.درک لیامتم  هبعک  قایتشا  تمس  هب  ار  وا  و  راشرس ، یبن  ناتسد  تراهط  زا  ار  شناتسد 

.تفای یم  توارطرپ  رایشه و  ربمایپ ، راسخر  مزمز  زا  ار  نت  هشوگراهچ  هبعک  کنیا ،
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« تسا هّللا  هجو  وس  همه  »

.ینکن كاخ  تشخ و  دنب  رد  ار  دوخ  وت  ات  دخرچ ، یم  هلبق 

.دنزب رود  یگدنب  تعاطا و  رادم  رب  زیچ ، همه  ات  دخرچ  یم  هلبق 

ناکم دنب  رد  ایآ  هک  دیامزایب ؛ ار  دوخ  ناگدنب  ادخ  ات  دنک  یم  لیم  هبعک  هدرتسگ  هیواز  هب  سدقملا ، تیب  یکاپ  تمس  زا  هاگ ، هلبق 
؟ دنا هداد  وشو  تسش  تیدوبع  نارک  یب  رد  ار  ناج  ای  دنا ، نتشیوخ  شهاوخ  و 

(1)! یسر یم  وا  ناگدید  باتفآ  هب  ینک ، ور  هک  وس  ره  هب  یشاب ، هدرپس  ادخ  هب  ار  لد  رگا 

دوهی لهج  هنالدروک  جنک  هب  ینک ، هتـسباو  گنـس  يا  هراپ  كاخ و  یتشم  هب  ار  لد  یـشرع  نامـسآ  ینک و  فقوت  رهاظ  رد  رگا  و 
! دیسر یهاوخ 

(2) «. تسا لاعتم  راگدرورپ  کلم  همه  ملاع ، برغم  قرشم و   » هک ارچ  دنرت ؛  غورفرپ  يا  هنامز  ره  زا  تجح  ياه  غارچ  نونکا ،
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نوخ يادها  زور 

هراشا

هبنش هس 

دادرم 1386  9

بجر 1428  16

Jul.2007.31

نایلیلخ يدهم  / ما هدمآ  نم 

.یگتسکش لد  زا  هک  یگتسخ ؛ زا  هن  نیگنس ! ردقچ  تیاه  کلپ  نیگمغ و  دندرس و  ردقچ  تیاه  مشچ 

.مناوخ یم  تهاگن  تاراشا  زا  ار  نیا  .مناد  یم  تسا ، نوخ  تلد 

.دنخب نک ؛ مّسبت  میارب  .دنبب  ار  تیاه  مشچ 

؛ هداتسیا ترانک  نم  و  هداتفا ، يرامیب  رتسب  رد  وت  اما  .نابرهم  راگدیرفآ  ناگدیرفآ  و  نایاهنت » نامه  اب  « ؛ میتسه مه  لثم  وت ، نم و 

؟ ییوگ یم  هچ  مدروآ ، رَت  ِرعش  دبس  کی  تیارب 

؟ ییوگ یم  هچ  مدروآ ، رتون  دیپس و  ییاه  لزغ 

.يداد هیده  نم  هب  ار  یگدنز  يداهن و  متخت  رانک  رد  رفولین  هخاش  کی  .يدمآ  وت  دیآ ؟ یم  تدای  مدوب ؛ وت  لثم  يزور  مه ، نم 

.نک ییوزرآ  دنبب و  ار  تمشچ  هظحل ، کی  طقف  الاح : .يدورس  میارب  ار  دور  زبس  ِدورس  هک  يدوب  تدوخ  .منک  یمن  هابتشا  هن !
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؟ ییوگ یم  هچ  مدروآرب ، ار  تیوزرآ  نم  رگا 

.مدز یم  رس  وت ، هب  اهنیا  زا  رتدوز  دیاب  .مدمآ  رید  هک  مدب  نم  .یتسین  دب  .یبوخ  وت 

تسابیز یگدنز 

دیاـب یگدـنز  تسه ، قیاقـش  اـت  : » میناوخب ار  یگدـنز  رعـش  میناـمب و  هدـنز  مه  اـب  اـت  مهدـب ، تدوخ  هب  ار  تنوخ  ما  هدـمآ  زورما 
(1) «. درک

! دنراد نتفگ  يارب  فرح  ردقچ  دنراودیما ! ردقچ  زورما ، تیاه  مشچ 

؛ ایب نم  اب  .اشگب  مشچ  الاح 

.میریگب ار  نیمغ  نینوخ و  ياه  لد  تسد  ایب 

! میریمب اه  مدآ  يارب  ایب 

.میناوخب نایرپ -  هویش  هب  ار -  نتسیز  هصق  ایب 

(2)« مه يادف  مه ، يارب  مه ، يافش  مه ، ياود   » مه اب  ایب 

.مینامب هدنز 

(3) «. مینادب رگیدکی  ردق  ات  ایب  »

خرس زبس 

؛ دیمهف ار  نآ  دید ؛ ار  نآ  دیاب  هک  تسا  يزیچ  يزبس ، تشپ 

؛ ندییور گنر  هب  قشع ، زبس  گنر  هب  تقیقح ، گنر  هب  يزیچ 

.دنز یم  دنویپ  ندییور ، ِزبس  ِلصف  هب  ار  منوخ  خرس  عولط  ناراب ، هک  یتقو  مزبسرس ، هچ  نم ، و 

(4)« دور ِلثم  همشچ ، ِلثم   » زین وت 

(5) «. شاب ناراب  مرن  يوسیگ  ینابرهم  هب   » و شاب ، ناور 

(6) «. يروآرد یفیعض  ياپ  رگا ز  يراخ   » اما يرت ، بوخ  اه  هتشرف  زا  وت  نک  رواب 
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.دنرظتنم اه  هظحل  ایب ،

(7) «. دوش نیریش  اه  خلت  تبحم ، زا   » ات دهدن ، تسد  رگید ، یتقو  دیاش  .میورب  ات  ایب ،

ص:57

.يرهپس بارهس  زا : - . 1
.یناشاک ضیف  نسحم  الم  زا : یعارصم  - . 2

.يولوم زا : - . 3
.روپ نیما  رصیق  زا : يرعش  هعومجم  مان  - . 4

.دنودالوف هّللا  تزع  زا : - . 5
.اسر مساق  زا : - . 6

.يولوم زا : - . 7

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14433/AKS BARNAMEH/#content_note_57_7
http://www.ghaemiyeh.com


يدمحم سابع  / راهب شک  شیپ 

 . تسا یگدنز  تاعاس  نیرت  شوخ  مدزاب  مد و  شا ، هرطق  ره 

.ینک یم  ادها  دنخبل  اب  وت  هک  يا  هرطق  ره  اب  دبای  یم  نایرج  مرگ  یگدنز ،

.یگدنز ینعی  نوخ ؛

رب خرـس  ياه  بیـس  خرـس و  لگ  ياـه  هخاـش  صقر  نوچ  زیگنا و  هرطاـخ  شرت  ياـهومیل  رطع  نوچ  نارگید  هب  یگدـنز  يادـها 
ياه هرطق  .ندوب  نابرهم  هقیاضم  یب  ناراب  نانوچ  تسا  شخب  تذـل  ردـقچ  .تسا  شومارفان  یندـنام و  دای  هب  جاوم  ياه  هناخدور 

.دسرن ناتسمز  هب  نارگید  یگدنز  تقو  چیه  ات  مینک  یم  شکشیپ  هک  تسا  يراهب  نوخ 

ینم دوخ  وت ،

! دشاب ادخ  هار  رد  هک  یقافنا  رتهب  هچ  منک و  یم  قافنا  تسا ، نانمؤم  مسر  هک  نانچ 

مه وت  اب  مناوتب  ات  تسا ؛ هتـشاذگ  هعیدو  هب  مدوجو  رد  هک  یتمالـس  هنارکـش  هب  ادخ ؛ ياضر  يارب  منک ، یم  قافنا  ار  منوخ  مه  نم 
.موش سفن 

.وت اب  ار  اه  میسن  وت ، اب  ار  اه  تخرد  مهاوخ ؛ یم  وت  اب  ار  اه  لصف  نم  تمسانش ! یمن  هک  یتسود  يا 

یم نوچ  منک ؛ یم  هیده  ار  منوخ  مدوخ ، وت و  یتمالس  دیما  هب  سپ  .یـشاب  نم  دوخ  یتح  ای  رهاوخ  ردام ، ردارب ، نم ، ردپ  وت  دیاش 
! یتسیک وت  مناد  یمن  دنچره  تسا ؛ یگدنز  زا  بیجع  ظفلت  کی  وت ، یب  ایند  مناد 

میا هیاسمه  ام 

.میراد مه  اب  هلصاف  اه  گنسرف  دنچره  میمه ؛ هیاسمه  وت ، نم و 

رد دیما  مشک ، یم  سفن  وت  رانک  رد  زونه  هلـصاف ، همه  نیا  اب  مناد  یم  هک  یتقو  .مریگ  یم  ناج  وت  ياه  سفن  يوب  زا  نم ! هیاسمه 
.دنهد یم  ناراب  يوب  ما ، یگدنز  تاملک  دریگ و  یم  نایرج  منامسآ  يرتسکاخ  ياهربا 
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هب زورما  مه  نم  يداد ، یگدـنز  نم ، تریغ  فرـش و  تزع و  ناریا و  هب  تناردارب ، تنارـسپ و  نوخ  اـب  زورید ، وت  هک  هنوگ  ناـمه 
رب دنخبل ، اب  باتفآ ، ینک و  مالـس  یگدنز  هب  وت  ات  مهد ، یم  هرابود  یمالـس  مرادقم ، یب  نوخ  هرطق  دنچ  اب  وت ، ییاهنت  ياه  تسد 

.دنزب هسوب  تا  یناشیپ 

یجیهم هبادوس  / رظتنم ياه  گر 

، یگدـنز ياه  هچوک  رد  يا و  هدـنز  خرـس ، ياـه  هرطق  نیا  زا  وت  دـنا و  يراـج  وت  تاـیح  ياـه  گر  رد  هظحل  هب  هظحل  اـه ، هرطق 
.يراد نایرج 

تنابل هار  دنخبل ، دنهد و  یم  دـق  اشامت  هچره  هب  تیاه  مشچ  ینکارپ ، یم  فرط  ره  هب  ار  تیادـص  .دـننک  یمن  ریخأت  تیاه ، سفن 
.دنک یمن  مگ  ار 

رب یـشوماخ ، هناتـسآ  رد  یعمـش  نوچ  دنتفا و  یم  قنور  زا  شیاشامت  ناشخرد  ياه  مشچ  يداش و  جاوم  يادص  هظحل ، ره  دـنخبل 
.ششخب کی  رگناوت  ياه  تسد  راظتنا  رد  دنیشن ؛ یم  نتفر ، ندنام و  ِددرم  هاگرد 

زا یگدنز  وا  هدیکشخ  ياه  گر  يوش ، ینامسآ  يادها  نیا  راک  هب  تسد  رگا  وت  يزیرب ، وا  نت  رد  خرس  ياه  هرطق  نیا  زا  رگا  وت 
.دسر یم  ناراهب  هب  شا  هراسخر  نازخ  دنریگ و  یم  رس 

! میربب تذل  مه  اب  راذگب 

ياه هچوک  رد  دـسر و  یم  اهرکیپ  مامت  هب  راوخ ، مغ  ياه  نوخ  دادـتما  زا  یگدـنز ، میوش و  یم  يراـج  مه  لد  رد  هرطق  هرطق  اـم 
.دتفا یم  هار  هب  ینت ، ره  گر  هب  گر 

.مینار یم  رگیدکی  یلاوح  زا  ار  گرم  دیاش  يا ، هرطق  اب  یتح  مینک و  یم  تمسق  مه  اب  ار  یگدنز  قیمع ، يدنویپ  رد  وت  نم و 

، هداتفا هرامش  هب  ياه  سفن  راذگب  ینک ! هبرجت  زین  وت  ار  ادخ  ات  هتفر  ارف  نامـسآ  راذگب  ینیبب ! زین  وت  ما ، هدید  ییابیز  هچره  راذگب 
! مشخبب امش  هب  نیریش ، يا  هظحل  رد  ار  میاه  گر  زا  يا  هرذ  راذگب  مینیشنب ! دنخبل  مزب  رد  مه ، اب  همه  راذگب  دنوش ! زاغآ  ون  زا 
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ادخ يارب 

(1) «. دینک قافنا  دیراد ، تسود  هک  هچنآ  زا  رگم  دیسر ، یمن  یکین  هب  زگره  »

.داد مهاوخ  هیده  ار  شیوخ  تایح  نوخ  نم  اراگدرورپ !

.زیمایب ینایاپ  یب  توالح  اب  ارم  تایح  شاب و  رگ  هراظن  وت 

داژن لیلخ  هدیعس  !/ هدب ار  تا  یتسردنت  تاکز 

مناد یم  .ینک  یمن  غیرد  ما  هتسخ  ناوزاب  زا  ار  شیوخ  یتسردنت  تاکز  مناد  یم  .ما  هتسشن  اشامت  هب  رود ، زا  ار  وت  تواخس  راشبآ 
.ار ما  هتسخ  ياه  هنوگ  وت  رهم  باتفآ  هتبلا  دزاون و  یم  ار  ملد  هناخ  رد  وت ، راثیا  تسد  ما ، یشوخان  دوبک  ياه  هظحل  رد 

يابیز غاب  يوسارف  هب  ما  هتسخ  ياه  مشچ  زا  ینزور  تسا  یتدم  .ما  هدرکن  سح  ار  باتفآ  یمرگ  هرجنپ ! هیاسمه  نیرت  یقرـش  يآ 
....ما هدرکن  سح  ما  هتسکش  بلق  رد  ار  تایح  نابرض  تسا  یتدم  .تسا  هدشن  هدوشگ  یتسه ،

 . ما هداتسیا  تراظتنا  هب  هناروبص  مهاگن ، نیچرپ  تشپ  .مسانش  یم  بوخ  ار  وت  ياپ  يادص  اما 

نم هیده  وت ، هیده 

ياـهزور منک ، سح  ار  راـهب  لایـس  تیمیمـص  هکنآ  یب  ما ؛ هتـسشن  اـشامت  هب  ار  مخز  یهوـبنا  هک  تـسا  یتدـم  .مدرد  هراتـس  نـم 
ار یناتسمز 

.ما هدرکن  سمل  ار  يراهب  ياه  هفوکش  تسا  یتدم  .مرامش  یم 

شزاون ار  مکچوک  ياه  هنوگ  دیشروخ ، گنر  ییالط  راونا  تسا  تقو  دنچ  یناد ؟ یم  .ما  هتفرن  الاب  جنران  ناتخرد  زا  تسا  يدنچ 
یم وت  .ییآ  یم  وت  هک  داد  ربخ  نم  هب  ییوتـسرپ  مدوشگ ، دـیما  گرزب  هداـج  يوس  هب  ار  ملاـیخ  هرجنپ  هک  زورما  اـما  تسا ؛ هدرکن 

ار مدرس  هنیـس  یناوت  یم  دیـشروخ ، زا  رتهب  وت  منک  یم  رکف  نم  .مشک  یم  هشقن  اه ، جنرانراهب  مامت  ندیچ  يارب  هرابود  نم  ییآ و 
ناـبات رون  ریز  رادـیاپ  یتمالـس  کـی  يوزرآ  وت : هب  نم  هیدـه  نوخ و  هرطق  دـنچ  نم : هب  وت  هیدـه  .ینک  زبـس  ارم  یـشخبب و  اـمرگ 

! دیشروخ
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امیس ادص و  زور 

يدمحم سابع  / انیب مشچ  ایوگ ، نابز 

جنر زا  هشیمه  .یهد  یم  ناشن  ییوداج  ياه  هبعج  رد  هک  هنوگ  نامه  يا ؛ هدید  ار  یگدـنز  تسا ، هتـسیاش  هک  هنوگ  نامه  هشیمه 
.بیشن زا  مه  ییوگ ، یم  زارف  زا  مه  .ییوگ  یم  اه  يرابکبس  اه و  ینیریش  اه ، يداش  اه ، یکیرات  اه ، مغ  اه ، یخلت  اه ،

هراتـس اه ، ناراب  اه ، تشد  لثم  مه  وت  .ملاع  ثداوح  همه  يوگزار  ایوگ و  ناهد  اونـش و  شوگ  ییاـنیب و  مشچ  یتقیقح ، هنییآ  وت ،
.میشابن اهنت  ام  ات  يا  هدمآ  ینک ؛ رپ  ار  ام  ییاهنت  ات  يا  هدمآ  همه ، همه و  اه و  هدنرپ  اه ، هوک  اه ،

مشمارآ قرغ  وت ، اب 

ياه غاب  هچوک  هب  یقیـسوم ، يراج  شمارآ  اب  يا ، هدنیوگ  مرگ  يادص  ات  مناخرچ ، یم  ار  ویدار  چـیپ  دریگ ، یم  ملد  هک  تقو  ره 
.نزوسوس ياه  هراتس  لثم  ینک ؛ یم  رپ  ار  میاه  بش  تولخ  .دناشکب  مروباشن 

.دوش یم  یتسود  شمارآ و  قرغ  وت  اب  میاه ، بش  تعاس 

اب اـت  مراپـس ، یم  شوگ  وت  هب  منک ؛ یم  ور  وت  هب  مرب ؛ یم  هاـنپ  وت  هب  میآ ، یم  هناـخ  هب  راـگزور  زا  گـنتلد  همه ، زا  گـنتلد  یتـقو 
.مراپسب یشومارف  هب  ار  شیوخ  ياه  یگنتلد  ناهج ، ياه  یگنتلد  ندید 

ینم راگزومآ  وت ،

.دنتفیب ناهد  زا  هکنآ  زا  شیپ  یهد ؛ یم  وت  ار  غاد  ياهربخ 

.ربخ یب  ام  دنامن و  یلاخ  ام  ناهج  يا ، هظحل  ات  دنشوک ، یم  امیس  ادص و  هصرع  ناشک  تمحز  همه  زور ، بش و 
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میوبب و ار  مرسمه  ياه  فرح  رطعم  ياهوب  بش  مسوبب و  حبـص  ره  هتـسشن ، مناکدوک  نابل  يور  هک  يا  هراتـس  یهد  یم  مناشن  وت 
.منک نازیوآ  هناخ  یسابل  بوچ  هب  ار  ما  یگلصوح  یب  مراذگب و  مکچوک  هناخ  رد  تشپ  ار  ما  یگتسخ  زا  رپ  فیک  اه ، بش 

.يزومآ یم  ار  راظتنا  بیرغ  سح  ار و  قشع  بیجن  رطع  نم ، هب  وت 

تلادع يانیب  مشچ 

اب يرب ؛ یم  ورف  هشیدـنا  هب  ارم  .یکیدزن  رود و  ياه  هیاسمه  جـنر  يامن  مامت  هنیآ  وت ، ...و ؛  ناتـسناغفا  قارع و  نیطـسلف و  ناـنبل و 
هدنورپ يال  هبال  هک  یتلادع  تسا ؛ شا  یعدـم  اکیرما ، هک  مدرگ  یم  یتلادـع  لابند  هب  تساه  لاس  نم ، .تیاهریوصت  اب  تیادـص ،

يایوگ نابز  وت  یتلادـع ؛ ياـنیب  مشچ  وت  اـما  دـنک ؛ یم  هفرـس  هفخ  شدوخ ، رد  راـبغ ، اـهراورخ  ریز  لـلم ، ناـمزاس  هدیـسوپ  ياـه 
.میشاب تقیقح  دیشروخ و  دازمه  ام  ات  ییوگ ، یم  ار  اه  هدز  بش  يوگم  ياهزار  همه  وت  یتقیقح ؛

وگ تقیقح 

رادیاپ ینابرهم  یناحور و  تلادع  هک  تسا  يریواصت  رسارس  وت ، يامیس  دنک و  یم  اوجن  ار  تقیقح  هک  تسا  یـشمارآ  وت ، يادص 
.دنک یم  ریوصت  دیوج و  یم  ار  تشادمشچ  یب  و 

، شا یگتسباو  مدع  یگدازآ و  رطع  هک  تسا  یناریا  ناریا و  ياه  ییابیز  يامن  مامت  هنییآ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و 
.تسا هتشادرب  ار  ناهج 

، ناش یعقاو  لکش  هب  دنهد ، یم  ناشن  هک  ییاه  یهایس  همه  لثم  ار  ...و  نا » .نا  .یس   » و یس » .یب  .یب   » هک تسا  یتقیقح  هنیآ ، نیا 
.دنا ندش  قرغ  لاح  رد  ناش ، يربخ  ياهراز  نجل  اه و  قالتاب  رد  هک  هنوگ  نامه  دنروفنم ، هک  هنوگ  نامه  دهد ؛ یم  ناشن  هایس 

یتاجنروپ یفطصم  / ندید ندینش و  هاگلزنم 

.دزادنین طبض ، تبث و  ملق  زا  ار  يا  هثداح  زیر - چیه  دیاب  هک  انیب  یمشچ  تسا ؛ تلم  کی  مشچ  امیس ، ادص و 
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.درب یپ  نیمزرس ، کی  خیرات  گنهرف و  يافرژ  دُعب و  هب  ناوت  یم  نویزیولت ، هنزور  زا 

.دوش یم  تیؤر  هک  تساهنآ  ینویزیولت  ییویدار و  ياه  لاناک  هولج  زا  اهروشک ، کیرات  ای  هدنبات  يامیس 

يور ار  هوکشب  تیاور  نیا  نیبرود ، اب  نونکا  تسا و  هتفر  ام  نهیم  رب  هک  دنتـسه  ینادواج  ياه  هظحل  تبث  نادنمرنه  نانادرگراک ،
.دنا هدرک  تبث  اهویتاگن 

؛ تسا نیرفآرورغ  ياه  ناتساد  روبع  لمحم  امیس ،

.هناگ تشه  ياه  لاس  رد  هسامح  مزر و  ياه  هرطاخ  اب  داعیم 

نادرم زیرگ  بیقعت و  زا  رپ  یباتک  .دوش  یم  هدـید  يزابناج  نوخو و  داـیرف  شتآ و  ياـه  هنحـص  يا ، هشیـش  ياـهریوصت  باـق  رد 
.دنناوخ یم  ارف  اشامت  هب  هحفص  هحفص  ار ، یمالسا  خرس  بالقنا  مایا  دننز و  یم  نت  هوک ، نهآ  ياه  هرخص  اب  هک  راوتسا ،

.تسا زورما  یگدنزاس  ياه  هاگرارق  رد  زورید ، ناگدنمزر  ياه  يزارفرس  ندید  مشچ  هب  ندینش و  هاگلزنم  ادص ، امیس و 

.هدنونش ره  نطاب  ياه  هنوگ  رب  .تسا  ینابرهم  قشع و  مدامد  راشبآ  يادص  ویدار ،

.ناسنا رکیپ  يور  رس و  رب  دشاب  ادخ  ِدای  ِدور  دناوت  یم  ویدار ،

هتـشر يولوم و  ظفاح و  يدعـس و  یـسودرف و  میظع  دروآ  هر  هب  .تسا  یـسراف  رخاف  نابز  نابـساپ  بولطم ، يامیـس  ادص و  جاوما 
.دوش یم  كاندرد  شناشخرد ، رهوگ  ندش  راد  هشدخ  زا  درگن و  یم  هنازیزع  یموب ، دنویپ  نیتم 

، شیاه همانرب  لودج  زا  مه  یـشوخ  حیرفت و  هک  دنچره  .تسا  ییاناد  یگتخیهرف و  شناد و  زا  ینادردق  ییامیـس ، نینچ  نادـجو 
.تسین یندش  فذح  هاگ  چیه 
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسد  هب  ربیخ ، حتف 

هراشا

هبنشراهچ

دادرم 1386  17

بجر 1428  24

Out.2007.8

عراز هبوبحم  / جوجل موق  ینکش  نامیپ  خساپ 

اما دنناهاوخ ؛ ار  مالسا  فقوت  دمجنم ، ینوکس  رد  دنا و  هدیزگ  انکس  ربیخ  ياه  هعلق  رد  دناعم ، دوهی  هورگ  هدنام  سپ  نیرخآ  نیا 
هب ار  ینایاپ  هورگ  نیا  دیاب  نانامسم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنامب  اهنت  تیمولظم ، تبرغ و  نینچ  رد  ربمایپ  دهاوخ  یمن  ادخ 

، لوسر هناقداص  ياه  توعد  خساپ  .هدش  اهر  هجیتن  یب  هدـیماجنا و  لوط  هب  هک  تساه  تدـم  ناوخارف ، نیا  اما  دـنناوخ ؛ ارف  مالـسا 
هدراذگ اپ  ریز  دنا ، هتـشاد  مالـسا  اب  هک  ار  يا  همان  نامیپ  ربیخ ، هعلق  نایدوهی  مه  اهزور  نیا  .تسا  هدوبن  تجاجل  دانع و  زج  يزیچ 

.دنا هتساخرب  عازن  هب  ربمایپ  اب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  دوهی ، ياه  ینکشراک  ربخ  هتـشذگن ، يزیچ  هیبیدح  حلـص  زا  .دنا  هدرک  دیدهت  هلمح  هب  ار  هنیدم 
.هدیسر

تمواقم .دنا  هدـمآ  ربیخ  ياه  هعلق  ریخـست  هب  شنارای  ربمایپ و  .دوش  مکحتـسم  مالـسا ، یتینما  ياه  هیاپ  نیرخآ  هک  هدـمآ  نآ  ِهاگ 
.درک دهاوخ  قح  لها  بیصن  ار  يزوریپ  یهلا ، ياهدادما  اما  هدیسر ؛ تیاهن  هب  نایدوهی 
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رادمچرپ

هب ار  یناهدـنامرف  ربمایپ ، .دوش  یم  هدوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهژد ، .تسا  هدـش  لاغـشا  هنابـش  يّرـس ، ياه  هار  ساسح و  طاقن 
نیا : » دهد یم  ادن  نانامـسم  عامتجا  رد  کنیا  .تسا  راوشد  رایـسب  هعلق ، نیا  حتف  .دنا  هتـشگرب  یلاخ  تسد  اما  هداتـسرف ؛ ربیخ  هعلق 

ژد نیا  دنوادخ  .دنراد  تسود  ار  وا  لوسر ، ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ادرف  ار  مچرپ 
«. تخیرگ دهاوخن  دربن ، هنحص  زا  هدرکن و  نمشد  هب  تشپ  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  دوشگ ؛ دهاوخ  وا  تسد  هب  ار 

اما دننادرگرب ؛ رگید  تمس  هب  ار  ربیخ  ِرد  ات  دنا  هتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  يوزاب  روز  مامت  مالـسا ، نازابرـس  نیرتدنمورین  زا  رفن  تشه 
.درب یم  راک  هب  دوخ  زا  عافد  يارب  رپس ، دـننام  دـنک و  یم  ياج  زا  ار  ردمالـسلا  هیلع  یلع  نید ، ریما  گنج ، هحوبحب  رد  .دوش  یمن 

؛ ینهذ يروصت  تسا و  ییایؤر  ییوگ  .تسین  تبث  لباق  يدحا  رواب  كاردا و  رد  دننیب ، یم  رـس  ِمشچ  اب  دـنراد  ناگمه  هک  يزیچ 
ادـخ نید  ییایوپ  رب  یعنام  هرامه  هک  داتـسیا ، ینانآ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  هدرک  حـتف  ار  ربیخ  هعلق  مالـسلا  هیلع  یلع  اما 

.دنا هدوب 

دندرک یم  جلف  ار  روبع  ياپ  ای 

دندرک یم  جک  هّرد  هب  ار  هداج  ای 

یبیترت ره  هب  بلط ، نوکس  موق  نآ 

دندرک یم  جل  راقفلاوذ ، تکرح  اب 

يریدن هیقر  / هایس هاپس  زبس ؛ هاپس 

دناشک یم  شیوشت  هب  ار  اه  بلق  گنهآ  برـض  دراب و  یم  شتآ  بوچ و  گنـس و  ناشاه  قینجنم  زا  اـما  دـیا ؛ هدرک  قُُرق  ار  ربیخ 
 . ...زورید لثم  مه  زورما  ادابم  هک 

.تسا هدرب  عیفش  دنوادخ ، هاگشیپ  هب  ار  وت  مان  سدقت  توکس ، زا  يرتچ  ریز  رد  ترس ، تشپ  هاپس 

رفک و نایم  زرم  وت ، دشک و  یم  خر  هب  نهآ ، گنس و  زا  هتشارفارب  يراصح  سپ  رد  ار  شیوخ  یلاشوپ  توخن  تیور ، رد  ور  هاپس 
 . يا هدش  نامیا 

.یناشنب شیوخ  ياج  رب  مارآ ، مار و  ار  اهنآ  ینک و  دس  ار  دوهی  ینکش  نامیپ  موجه  ات  يا  هدمآ 

رُگ ریظن ، ینب  قلطصم و  ینب  هظیرق ، ینب  شتآ  اب  هنوگچ  هک  ینک  یم  رورم  ار  بازحا  ناقفخ 
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.دنراپسب كرش  هب  ار  اپون  مالسا  دنناوت  یم  دنهاوخب  هاگره  دندرک  یم  نامگ  هک  ار  درگ  نابایب  نایدوهی  دتمم  تنایخ  و  تفرگ ؛

نکفا بحرم 

.ینز یم  ریشمش  بحرم  اب  نآ ، ربتس  ِرد  يور  رد  ور  تسرد  وت ، دراشف و  یم  اپ  گرتس ، يا  هعلق  رد  دوهی ، يایاقب  الاح 

یم نیمز  رب  گنـس  نوچ  ار  دوهی - تارقف  نوتـس  بحرم -  هنوگچ  هک  دـننیبب  ات  دـنور ، یمن  دـنیآ و  یم  ردـکم  ياـه  هیناـث  نیا  و 
.یبوک

نوچ ار  نآ.دنَک  یم  اج  زا  وت  ناتـسد  اب  ار  هعلق  ِرد  دـنوادخ  ياناوت  تسد  اما  درزل ؛ یم  تانئاک  لد  دـتفا ، یم  تتـسد  زا  رپس  یتقو 
.ینز یم  ریشمش  زاب  يریگ و  یم  ور  شیپ  نزو ، مک  يرپس 

.تسا هدنامن  يرثا  ردکم ، ياه  هیناث  زا  رگید  ینک ، یم  لپ  قدنخ  رب  ار  رد  یتقو 

.دروآرد وناز  هب  ار  روک  بصعت  نیا  هک  دور  یم  مالسا ، هاپس  و 

.دننز یم  زاب  رس  اهنآ  دینک و  یم  شک  شیپ  ار  مالسا  هرابود 

.دننیب یم  رت  هنافصنم  ار  هیزج  دربن ، هیزج و  هار  ود  زا  یلو 

هک دیراد  نانیمطا  دیچیپ و  یم  شیوخ  راید  رهش و  تمس  هب  اهر ، لاب و  کبس  دیراذگ و  یم  او  هعلق  رد  هدروخ ، تسکـش  ار  اهنآ 
هتـسب رب  تخر  هدروخرـس ، موق  نیا  زا  تداشر  هک  تفای  دـیهاوخ  برع  لیابق  تسد  مه  هن  و  مور ، ناریا و  رگیرای  هن  ار  اهنآ  رگید 

.تسا
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مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

دادرم 1386  18

بجر 1428  25

Out.2007.9

عراز هموصعم  / ریجنز رد  دیشروخ 

: دسر یم  هار  زا  بوشآرهـش  .دشاپ  یم  بارطـضا  اه  لد  هب  هدرک و  ناساره  ار  اه  مشچ  هک  تسا  لطاب  مادنا  ِضرع  نادیم  نادـیم ،
یم تشم  رد  ار  نوراه  بلق  ساره ، .دنک  یم  ملع  دق  نادیم ، هنایم  .تسا  نیرت  هدنزارب  تماما ، ماقم  يارب  دراد و  شود  رب  یتلاسر 

.دتفا یم  نوراه  ناج  رد  سرت  دریگ و 

نیا رون  هکنآ  زا  لفاغ  دـشک !؟ ریجنز  هب  ار  دیـشروخ  دـناوت  یم  دـنک  یم  ناـمگ  هکنآ  زج  تسا ؛ زاـسراک  يریبدـت  هچ  ار  نوراـه 
.دیشاپ دهاوخ  دوخ  نایعیش  لد  رب  ار  دیما  يامرگ  دباتب ، هدز  تلفغ  حاورا  دامجنا  هب  يراصح  ره  تشپ  زا  یهلا ، نیتسار  تیالو 

ظیغلا مظاک 

، دـنک غیرد  تیادـه  ناگنـشت  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  روضح  لالز  تساوخ  یم  .تفرگ  راک  هب  ار  دوخ  تردـق  مامت  نوراه ،
ناشکهک دوش  یم  هن  درک و  ینادنز  ار  ایرد  ناوت  یم  هن  هکنآ ، زا  لفاغ 
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رانک زا  راوگرزب  روبـص و  هک  تخیگنارب  ار  یـسک  مشخ  ناوت  یم  رگم  دوبن ، شیب  یمهوت  راـکفا ، نآ  همه  .تشاذـگ  اـنگنت  رد  ار 
!؟ دنازرل یم  ار  وا  تواقش  نت  شا ، هنامیکح  درس  دنخبل  درذگ و  یم  وا  لهج  تقامح و 

ار دوخ  یکریز  رکم و  مامت  نآ ، هتخورفا  شتآ  رد  دریگ و  یم  ارف  ار  شدوجو  هرذ  هرذ  مشخ ، هک  دـمهف  یم  ار  اهنیا  یتقو  نوراه ،
ورف دوخ ، تداهـش  اب  یتح  هدـنکفا و  هرطیـس  قیالخ  همه  رب  شا  یهاگآ  هک  تسا  یـضحم  تقیقح  ماما ، رخآ  دـهد ؛ یم  تسد  زا 

.دنز یم  مقر  ار  یلاشوپ  ياه  تردق  نتخیر 

یبعک یلع  دمحم  / ینادنز کی  هوکش 

هب محازت ، ملاع  نیا  هک  اه  یتفگش  هچ  ریجنز !؟ لغ و  هوک و  گنت !؟ ياهراوید  ایرد و  باتفآ !؟ نیریـش  ِماک  نادنز و  ِتبرغ  ِیخلت 
هچره دنک و  شوماخ  ار  دایرف  هچره  ددنبب ؛ ار  اه  هرجنپ  مامت  دنک و  ذوفن  هناخ  هب  هناخ  نایم  نیا  رد  بش ، هک  یتقو  دنیب ! یمن  دوخ 

!؟ مومسم یگدولآ  بش  نیا  نایم  رد  دیاشگب  یهار  دریگب و  تسد  هب  لعشم  هک  تسیک  امش ، زج  دزاس ، کیدزن  گرم  هب  ار  دلوت 

گنت ياهراوید  يدازآ و  دایرف  يارب  درخب ؛ دوخ  نیریش  ماک  هب  ار  نادنز  تبرغ  یخلت  يریِـس ، نامـسآ  هک  تسا  روآ  تفگـش  هچ 
! ینادنز کی  هوکش  ندیشک  ریوصت  هب  يارب  ار  ریجنز  لغ و  قطنم و  یب  ياهدیاب  نتسکش  مهرد  يارب  ار 

! زومایب ام  هب  تربص  زا 

! شخبب ام  هب  ار  تمشخ  شومچ  بسا  ندیشک  راسفا  هب  يورین  زا  یمک  حلاصدبع ! يا 

ياهرد لباقم  رگید ، یلاصو  بش  رد  میا  هدز  وناز  یلاخ ، تسد  .راد  ینازرا  ام  هب  ار  تشیدـنارود  ییایرد  سوناـف  زا  يرون  عاـعش 
.جیاوحلا باب  تباجا  هناخ 

نتخومآ يارب  ار  دولآرهز  يامرخ  ام و  تحلـصم  يارب  ار  نادنز  هک  دییامـش  .دنا  هدیرب  ار  نامناوت  لقع ، ساسحا و  ياه  یهار  ود 
.دیرخ یم  ناج  هب  یگداد ، لد 

ص:68

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


یم حازم  وا  اب  هتفر و  وا  هعرزم  هب  هزات ، دیرذگ ؛ یمرد  تفگ ، یم  ازـسان  ناتناردـپ  امـش و  هب  دـید ، یم  ار  امـش  ات  هک  يدرم  نآ  زا 
هک دـیناشک  یم  هنیدـم  دجـسم  هب  دـیروآ و  یمرد  وناز  هب  ار  وا  هک  دییامـش  .دـینک  یم  یلام  کمک  وا  هب  رانید  دـص  یـس  دـینک و 
نم هچنآ  ای  وا  اب  هلباقم  دوب ، رتهب  راک  مادک  دـیدومرف : سپ  هََتلاسِر » ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعأ  ُهللاَأ  : » دـنک رارکت  بل  ریز  هدرزآ ، نامیـشپ و 

؟(1) مدرک

.میتسه ناتربص  ِتعسو  ِدنمزاین  تخس  زین  ام  اقآ !

دـنوش و یم  کیدزن  مه  هب  شیاهراوید  تخـس  هک  ییاـیند  نیا  رد  .تسا  محر  مشخ و  محازت  هصرع  زورید ، زا  رتشیب  دـیاش  زورما 
شقن اه ، میمصت  دنریگ و  یم  تقبس  مهرب  شنانکاس  لامآ  اهوزرآ و  دندرون و  یم  رد  ار  رگیدمه  شیاهروشک  اهزرم و  اهرهش و 

هشیمه زا  رتشیب  دنبارخ ، دابآ و  ياه  یناگدنز  نانیرفآ 

یگدولآ بش  نیا  رب  دـیباتب ؛ اـم  رب  .ناـتاه  هزوـمآ  هب  .مینک  لـمع  دـییاشخبب و  اـم  هب  ار  ناـتربص  تعـسو  زا  يا  هرذ  هک  میدـنمزاین 
! مومسم

هاتوک مایپ 

.مییوگ یم  تیلست  ناهج ، ناگدازآ  مامت  هب  ار  تیالو  باتفآ  نیمتفه  هتخیمآ  تبرغ  بورغ  - 

.داب یمارگ  تا  يدازآ  زورلاس  لامک ! هزجعم  یلجت  نیمتفه  يا  تماقورس ، هشیپربص  يا  - 

ص:69
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ثعبم 

هراشا

هبنش

دادرم 1386  20

بجر 1428  27

Out.2007.11

نایلیلخ يدهم  / ...يدوبن وت  رگا 

! تنانمشد یتح  ییآ ؛ یم  هکنیا  ،(1) و  دنتسناد یم  ار  تمان 

.دومن یم  ار  دنخبل  ِروش  قوش و  کشا  ناشاه  بل  ناگدید و  هک  دوبن ؛ ناهنپ  نادنچ  ناشدنخبل ، ضغب  تناتسود ، اما 

هب و  رمق ، سمـش و  ِکشَر  تروص : هب  ربماـیپ ؛ نیرتـالاو  نیـسپاو و  ِرخآ  ِتبون  دوب ؛ هدیـسر  روآراـهب ، ییاـه  تسد  ِیقـشاع  ِتبون 
.رترب هبترمدنلب ، ِراگدیرفآ  ِناگدیرفآ  ِمامت  زا  تریس :

.ردَق اضق و  هاگراک  رد  ون  یحرط  دندز ؛ رگید  یحرط  رشب ، تیاده  يارب  تیشم ، نالکوم  يدمآ ، هک  وت 

.يدناوخ یمارف  شیوخ  يادخ  هب  ار  ناهج  ناج و  ِتمامت  ات  يدنام ، یم  دیاب  يدمآ و  وت 

ادخ ِمان  هب  ناوخب 

.دندوب رظتنم  ارح »  » ناماد رد  ناگتشرف  اما  دندوسآ ؛ باوخ  رتسب  رد  يرقلا » ُّما   » و هبعک » »

چیه ...مغ  هودنا و  ِزیررس  تلد  دوب و  متام  ِگنرش  تماک  ناسنا ، مغ  زا  مامت ، ِلاس  لهچ 
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نم زا  سپ  هک  یلوسر  هب  مهد  یم  تراشب  دَمْحَا ؛ ُهُمِْسا  يدَعب  ْنِم  یتأَی  ٍلوسَِرب  ًارَِّشبُم  َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  - . 1
.6: فص کن : تسا .» دمحا  شمان  دیآ و  یم 
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؛ دینادرگ تنابزیم  ار ، شیوخ  ربخ  شوخ  ِکیپ  افص ، روش و  زا  راشرس  یمزب  رد  ارح ، يادخ  دیدن و  رازآ  وت ، نوچ  يربمایپ 

(1) «، دنوادخ ِمان  هب  ناوخب  »

؛ دمحم يا 

! دمحا يا 

.يدناوخ يدوب ، یُّما »  » دنچره وت ، و 

.يدنام ارح  رد  اما  يدوب ، ناریح 

ار ناکم  نامز و  ياهزرم  وت -  يارب  طقف  ادـخ -  تسویپ ، ناج  ِکلم  هب  تحور  غورف  تسـشن و  تداهن  رد  رون  همـشچ  رازه  یتقو 
زار و هک  احطب  دیـس  يا  .تسب  ورف  هدید  شیوخ ، نایـشآ  ِناروآ  تعدب  دنلب  ِشتآ  زا  خیرات ، يوسارف  زا  راگنا  تشترز ، .تسـسگ 

(2)! تسا هدوب  وت  يارب  كالفا ، ییادیپ  زمر 

! دنتسب ارتفا  وت  هب  ردقچ  دنتسکش ! فیرحت  اب  ار  خیرات  هنییآ  ردقچ 

(3) .دیشخبن تشمارآ  ادخ -  زج  سک -  چیه  هدیناسرتن و  ار  وت  زگره  شورس ، همغن 

، راـگدرورپ دـیناود و  هشیر  تناـج  نشلگ  رد  دوـجو ، زار  هک  هاـگ  نآ  دـیمهفن ؛ ار  تا  یناـشیپ  هفیحـص  زا  یقرو  یتـح   (4)« هقرو »
! هکم ياه  بش  هراتس  يا  دینادرگ ، تلد  مه  نابز و  مه  ار ، نیما  لیئربج 

دوب قشع  عولط 

.ادخ يوس  هب  يدناچوک  يدناشوک ؛ ار  نارگید  يدیشوک و  دوخ  .یتساوخ  ددم  تیادخ  زا  یتساخرب و  وت  اما  ... 

! ارح شوپزبس  راوس  يا 

ص:71

.1 قلع : - . 1
«. مدیرفآ یمن  ار  كالفا  يدوبن ، وت  رگا  َكالفالا ؛ ُْتقَلَخ  امل  َكالَْول  : » هب هراشا  - . 2

زا ناققحم -  ناخروم و  نیب  یتافیرحت ، أشنم  ارح  راغ  رد  یحو -  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ    ِ صوصخم ِتالاح  - . 3
هب میرک ، نآرق  تایآ  نیتسخن  لوزن  زا  سپ  کش ، دیدرت و  اب  شترضح  دندقتعم : یخرب  هکنیا  هلمج : زا  هدیدرگ ؛ نونکات -  زابرید 

! درب هانپ  شرسمه  يومع  ناماد 
.لفون نب  هقرو  مالسلااهیلع : هجیدخ  ترضح  يومع  - . 4

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14433/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14433/AKS BARNAMEH/#content_note_71_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14433/AKS BARNAMEH/#content_note_71_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14433/AKS BARNAMEH/#content_note_71_4
http://www.ghaemiyeh.com


! اه مدآ  ِییاهر  يارب  اشگ ، هر  ِناشخرد  ِغارچ  تناتسَد  رد  يا 

(1)! اوه سوه و  زا  رود  ِقطان  ناسنا  يا 

! اه یهایس  اه و  ملظ  نارود  نکش  بش  ِدرَمَربَا  يا 

ایآ دوب ، یگدنز  قشع و  عولط  بورغ ، نآ  نیگمغ !؟ نینچ  دنناوخ و  یم  نیگنس  درـس و  مه -  زونه  نارعاش -  ارچ  ار ، بورغ  نآ 
!؟ دنناد یمن 

رگا شخبب ، ار  ام  تسین ! دیپس  نادنچ  منامـشچ  هنییآ  رد  زین  دمآ  جوا  هب  ضیـضح  زا  دز و  جوم  هک  ناشدنلب  ِدـیپس  ياهرعـش  یتح 
.تسین دیون  تراشب و  نیا  ِروخ  رد  ناماه ، تراشا  زا  کی  چیه 

نیرت نینزان  نیرت و  فیطل  دنناربمایپ و  ياه  هیاسمه  هک  نارعاش  یتح  دیمهفن ؛ ار  نآ  سک  چـیه  یلو  دـیرفآ ؛ ادـخ  ار ، بورغ  نآ 
! نابرهم ِراگدیرفآ  ِناگدیرفآ 

! درواین نابز  رب  هتسیاش -  روخ و  رد  ار -  نآ  يرعاش ، چیه  درکن و  بورغ  زگره  هک  دوب ، يدیشروخ  وت ، دنخبل 

! رهم لوسر  يا 

، قفش رواب  قلف و  تامارک  هتسجخ  دنویپ  راگنا  دیدرگ ! رگ  هولج  تا  نیبج  رب  تلاسر  ِرون  و  رـشتنم ، رون ، َملاع  رد  تنامیا  ياوآ  ... 
! دروآ نامیا  قح ، هب  ات  درک ، هسوسو  مه  ار  رفک 

تمان ِنافوت  رد  نیـشیپ ، ناربمایپ  یتشک  دیـسر ، لیفارـسا  روص  شورخ  هماگنه  دـیچیپ و  تناج  رد  لیئربج  ياون  شوخ  نینط  یتقو 
.دیزگرب رهِم  هار  زا  ار  وت  شناگدیرفآ ، ِيراگتسر  يارب  ادخ  دیدرگ و  مگ 

وب رون ، هراتس و  ِبش  رد  ار  مالسلا  مهیلع  ایبنا  هلمج  دیون  قشع و  بوخ  ِرطِع  ناهج ، دیسر و  دنوادخ  ات  تفکـش و  تفکـش و  هکم 
.دیشک

يدوبن وت  رگا 

! نیرفآ ناهج  ِناغمرا  يا  هآ ،

! نیگن ار ، اه  بلق  متاخ  يا 

! دّیؤم نامیا ، ِگنر  وا  رب  يا 

! دمحم ای  درجم ؛ حور  يا 
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.دنار یمن  نخس  سوه ، اوه و  يور  زا  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  - . 1
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، تیونعم تمکح و  یب  ياه  تموکح  ياه  سیدنت  ِذوفن  ِرـصع  دیـشک و  یمن  قداص  حبـص  هب  زگره  ام ، ياه  بش  يدوبن ، وت  رگا 
.دیسر یمن  رس  هب 

مان هب  ار  شیوخ  ِنیگنن  ...و  نیگنهآ  نیگنر و  ياهراموط  اه ، « لـهجوب  » دـنتخیر و یم  ار  بهذـم  يوربآ  اـه  « تـال ، » يدوبن وت  رگا 
! دنتخیوآ یم  تسود  هناخ  ياه  هدرپ  رب  دنب ، داتفه  هک  تفه ، هَن  روعش ، رعش و  ِروش  تقیقح و 

.دناسر یم  وت  هب  ار  ام  اه ، هتسدلگ  ِدایرف  و  دمحا ! يا  دَحَا !»  » هنییآ يا  .دبا  ِماش  ات  لَزَا ، حبص  زا  یتسه ؛ وت  هن ! اما  ...يدوبن  وت  رگا 

؛ ...دیوگ یم  ام  هب  ار  وت  زونه ، لِالب » »

یناوج ینک و  یقشاع  رگا  : » ینعی

(1) «. دمحم لآ  تسا و ، سب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قشع 

يرهاط دومحمدیس  / دنراد همه  نابوخ  هچنآ 

زیرگ یفطصم  رد  هثداح  لاس  کشخ  زا  »

« افطصم درک  نامض  باب ، حتف  هب  کناک 

.دش هدوسآ  هشیمه  يارب  ناربمایپ ، لایخ  يدش و  ثوعبم  وت 

هک هچنآ  همه  زا  دوب  رپ  تناتـسد  دـنتخادرپ ، یبوک  ياپ  نشج و  هب  دوخ ، شیادـیپ » هناهب   » ياـشامت رد  یتسه ، همه  هک  هاـگ  نآ  و 
غولب ینک و  تیرـشب  میدقت  اج ، کی  ار  همه  ات  دوب ، هدومرف  اطع  وت  هب  اهنت  دنوادخ ، هچنآ  همه  دندوب و  هدروآ  وت  زا  شیپ  ِنالوسر 

.ینیشنب هراظن  هب  ار  تیناسنا 

.دمآرد دوخ  لکش  نیرتابیز  هب  دش و  رَت  ناهج ، يدیوارت ، ایند  توهرب  رد  نوچ  ییاه و  شیور  همشچرس  وت ،

لد غرم  تمحر ، ینابرهم و  يالَـص  اب  ات  داتـسرف ، ناشنایم  هب  ار  ییوت  نوچ  هک  تساوخ  یم  ار  شناگدـنب  رطاـخ  دـنوادخ ، ردـقچ 
.يزاس ناشراگدرورپ  هوکشرپ  ناتسآ  میلست  ینک و  دیص  ار  نایمدآ 

ار تتسم  مشچ  مزانب  يدرک  ملد  دیص  شوخ  هچ  »

« دریگ یمن  رت  شوخ  نیا  زا  ار  یشحو  يوهآ  سک  هک 

تماـیق هب  ار  وت  هرهچ  لـماک  یلجت  یتیگ ، تسوت و  يراد  هنیآ  زا  زجاـع  یتسه ، هک  تسوت ، هرهچ  میـسرت  زا  ناوتاـن  ظاـفلا ، هک  هن 
: تسا هدرک  هدعو 
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تسین وا  تمه  لاجم  یتیگ  هصرع  »

(2)« دمحم لاجم  رگن  تمایق  زور 
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...وت تثعب 

هدیزگرب ار  وت  هک  دید  تا  هنوگ  نیا  تیادخ ، .دیپت  یم  نانآ  تیاده  قشع  هب  تبلق ، .ناشتداعـس  دنموزرآ  يدوب و  نایمدآ  گنتلد 
.تخاس تا  هناور  شناگدنب  يوس  هب  و 

ادخ ات  ار  اه  ناسنا  يراذگب و  ناگتـشرف  تسد  رد  ار  ناگدنب  تسد  یـشاب و  توکلم  هب  ور  يا  هرجنپ  ات  يداتـسیا  نامدرم  رانک  رد 
.یهد راب 

يوس زا  دـندروخ و  یم  يزور  وت  ملح » هاگارچ   » زا نالهاان ، ناتـسرپ و  تروص  وس ، کـی  زا  هک  وت  زا  رت  تکرب  اـب  ناـسنا ، مادـک 
!؟ دندرک یم  قازترا  وت  ملع  عبنم  زا  ینعم ، لها  ِناتسود  رگید ،

عیبر ار  تروص  ناراوخارچ  شملح  عترم  »

« ازج ار  ینعم  ناهاوخازج  شملع  عبنم 

.رورس رون و  دیون  تسا و  راهب  تراشب  وت ، تثعب 

.تیناسنا جوا  رد  زاورپ  هدژم  تساه و  یهاوخدوخ  سفق  زا  ییاهر  دیلک  وت ، تثعب 

.ییاشگب رشب  هتسبورف  راک  زا  هرگ  ات  اشگ ، هرگ  يراهب و  يدش  یمیسن  يریوک و  ياه  لد  رب  يدش  یناراب  تتثعب ، اب  وت 

! اشگ هرگ  يراهب و  میدوب  یمیسن  میدرک و  یم  ادتقا  وت  هب  شیوخ ، مهس  هب  زین  ام  شاک 

ناهج راک  تسا  یگتسبورف  هچرگ  هچنغ  وچ  »

« شاب یم  اشگ  هرگ  يراهب  داب  وچمه  وت 

يدرگ یم  هناهب  لابند  ناسنا ، تداعس  يارب 

.يدنکارپ نامدرم  نایم  رد  ار  ارادم  يزرورهم و  شوخ  رطع  يدمآ و  وت 

.يدرک انشآ  تمصع ، میمش  اب  ار  نایکاخ  هماش  يدنایامن و  نایمدآ  هب  ار  ادخ  يوب  گنر و  يدمآ و 

.نایتوکلم رادید  زا  هرهب  یب  ناینیمز ، دوب و  هناگیب  نامسآ  اب  نیمز  دوبن ، وت  تثعب  رگا 

.دورب الاب  شیادخ ، رادید  ات  نابدرن ، نیا  زا  و  دنیچب ، ینامسآ  ياه  هدئام  نآرق ، هرجش  زا  دناوت  یم  رشب  هک  تسوت  تثعب  كربت  زا 
، تداعس رهُم  ات  يدرگ  یم  هناهب  لابند  .تسوت  ِنآ  زا  تعافش ، هریاد  نیرت  هدرتسگ  هک  تیرـشب ، دیما  نیرت  گرزب  يا  وت ، رب  مالس 

.یهد ناشتاجن  یهارمگ  یهابت و  زا  ینزب و  نایمدآ  یناشیپ  رب 
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ام هب  ار  ندرم » هنوگچ   » و نتـسیز » هنوگچ   » هویـش ریگب و  ار  ام  ناتـسد  نک و  ناـمهم  ییاـناد  هدـیپس  هب  لـهج ، بش  زا  ار  اـم  زیزع !
! زومایب
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.دناباتب ام  دوجو  رب  ار  یهاوخادخ  ياه  هناوج  دنک و  بوذ  ار  ام  یهاوخدوخ  ياه  خیرات  ات  ناباتب  ام  رب  ار  تدوجو  باتفآ 

عراز هبوبحم  / كاخ رب  وت  یلجت  زور 

! یشاب ناسنا  لامک  ریسفت  ات  يا  هدش  علاط  لازیال ، قرشم  زا  هک  مد  نآ  زا  وت ، رب  مالس 

هاگن اب  ادخ  هک  تسا  يزور  تسوت ؛ تلاسر  غالبا  يارب  نیمز ، لها  شریذـپ  زور  زورما ، تسین ؛ ارح  رد  وت  غولب  زور  زورما ، يرآ !
.تسا هدرک  ادها  كاخ ، لها  هب  ار  دوخ  ینامسآ  ربمغیپ  نیرخآ  لولح  تیفرظ  شیوخ ، تمارک 

ییانشور لوسر  نیسپاو 

تما دوخ ، زا  لبق  ردـقچ  قح ، تاذ  اب  دوخ  هزور  لـهچ  تولخ  رد  .ناـسنا  لاـمک  یلجت  زورما ، تسا و  تقلخ  فطع  هطقن  تثعب ،
زا ام ، زا  رتهب  دیدرت ، یب  ییانشور ! لوسر  نیرخآ  يا  يا ! هدز  مقر  ار  رـشب  یگـشیمه  شیور  رتسب  يا و  هدناسر  لماکت  هب  ار  نیمز 
وت ثعبم  زور  هدنادرگ و  هتسجخ  نایناهج  همه  رب  ار  وت  ادخ  یلازیال ! بیبط  يا  .باتشب  نامنامرد  هب  سپ  يراد ؛ ربخ  ام  ِنایسن  ِدرد 

سپ .تیاده  مان  هب  دتمم  يا  هیده  تسا ؛ هداد  رارق  ایند  یگدنز  ياه  هداج  رد  هدرک ، مگ  هر  نارفاسم  همه  هب  یمومع  هیده  زور  ار 
.دیتاجن ياهتنم  هک  تکاپ  نادناخ  وت و  رب  مالس 

یتمعن اتیزر  / ثعبم تراشب 

برع زا  يدرم  .دـش  دـهاوخ  نیمز  اب  ادـخ  ِیقالت  هطقن  هک  تسا  هتفای  نایرج  يراشبآ  هوک ، عاـفترا  زا  هک  دـیهد  ربخ  هکم  لـها  هب 
حور شهاگن ، ياه  هروس  اه و  هیآ  هانپ  رد  ات  دـشکب  اـه  تب  هدز  خـی  رهـش  رب  دوخ ، شود  زا  ار  تلاـسر  زبس  يادر  اـت  دزیخ  یمرب 

.دنک ینامسآ  یتراشا ، هب  ار  رشب  رظتنم 

هک يزور  زا  دـهد  ربخ  دـناشچب و  یگنـس  ياه  بلق  ناج  هب  ار  ایرد  هرطق ، هرطق  ات  دـیآ  یم  الاب  زا  يدرم  دـیهد ، ربخ  هکم  لـها  هب 
.دش دنهاوخ  وا  تلاسر  ِناسر  همان  نیمز ، مامت  رد  نامیا ، ناگدنرپ  دیرپ و  دهاوخ  اهراوید  رس  زا  باوخ 

! دیریگ شوغآ  رد  ار  وا  میقتسم  طارص  ات  ار  دوخ  ِناوزاب  يانحنا  دییاشگب  نیمز ! لها  يا 
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اه شزرا  هدننک  نوگرگد  دمحم - 

.تسادخ هداتسرف  لوسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وا و  زج  ییادخ  تسین  هک  مهد  یم  تداهش  زورما ،

.دنا هدرک  انب  دمحم ، نیما  ناتسد  تمرح  هب  ار  تشهب  هدرپارس  هک  مهد  یم  تداهش 

نامـسآ هب  ار  نیمز  تسد  اـت  داد ، شا  هدـنب  نیرت  نیما  تسد  هب  ار ، دوـخ  یئزج  یـس  هماـن  دـنوادخ ، هک  تسا  یمد  هدـیپس  ثعبم ،
.دناسرب

یم ناذا  هبعک  يادنلب  رد  باتفآ ، زا  رت  نشور  یـشبح ، لالب  ِیهایـس  هک  یحبـص  ینعی  بالقنا ؛ ینعی  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
مـساب أرقا  : » دیوگ یم  هک  تسا  لیئربج  يادص  نیا  .دنام  یم  ورف  دوخ  لال  ِتعیبط  رد  ناتـسرپ ، تب  هدیـشارت  ياه  گنـس  دیوگ و 

«. قلخ يذلا  کبر 

! دمحم زیخرب 

وت يزوریپ  زمر  تلاسر ؛ رد  يرادیاپ 

هرطق هک  وا  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  سوماق  رد  دـیپس ، هایـس و  يواست  زاغآ  روگ و  هب  هدـنز  نارتخد  يارجام  نایاپ  ثعبم ،
.درک یم  تکرح  هنامز  ياه  بآ  نایرج  فالخرب  هرطق ،

.دوب قشع  همانسانش  نیسپاو  رد  وا ، تعسو  مان  تبث  يدمحم و  لگ  یفرعم  زاغآ  زور ، نآ 

وت .دننکن  ای  دننک  زیررس  تروبع  ياه  هچوک  رب  رتسکاخ ، گنس و  هک  درادن  یقرف  رگید  یـشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یتقو 
.ددنبب وت  رب  ار  هار  هتسب ، ياهرد  مشخ  هچرگ  يرابب ؛ همه  رب  ار  دوخ  ناراب  ات  يوش ، یم  يراج 

نیـس ای -  میم و  مـال -  فلا -  رد  ار  وت  اـب  ادـخ  رِّس  رَـس و  يدـش ، نآرق  هناقـشاع  ياـه  لزغ  ماـمت  دوصقم  دارم و  وت ، زور ، نآ  زا 
: یتفگ یم  هک  تمدیئوب  مدناوخ و 

؟ ارچ رهش ؛ نیا  رد  دنرادن  هار  لد  هب  لد 

؟ ار يرامعم  هویش  نیا  دنز  مه  رب  تسیک 

یهلا راد  تناما  نیرت  گرزب  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

، دمحم یلع و  هجیدخ و  درک و  دـهاوخ  زاب  نامد  هدـیپس  هب  یهار  يدـمحم ، بات  ملاع  باتفآ  رد  بشما  زا  لهج ، هایـس  ياهزیلهد 
دهاوخن يرید  .دننک  رارقا  قشع ، قلاخ  یگناگی  هب  ات  دروآ ، دـنهاوخ  دورف  هبعک  يادـخ  هب  میظعت  رـس  ایند ، ِتعامج  زامن  نیلوا  رد 

ندیشک ِناوت  نامسآ ، هک  یتناما  ِراب  .دنیارایب  تسود ، هناخ  رود  هب  ار  کیبل  ياه  هقلح  نادحوم ، فوفص  هک  دییاپ 
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.دش دهاوخ  هدیشک  ربیخ  لمج و  هب  كوبت  زا  دُحا و  هب  نیفص  زا  دمحا  ِنینزان  شود  رب  تشادن ، ار  نآ 

دزیر یم  وا  ِناوخب  ناوخب  ياوآ 

دزیر یم  وگو  تفگ  يادص  راغ ، زا 

کبر مساب  أرقا  هتشرف : تفگ  یم 

دزیر یم  ورف  نامسآ  زک  تسا  قشع 

هاتوک مایپ 

ریز و ار  رـشب  كاخ  يدـنکرب و  ار  هداتفا  اج  میهافم  زره  ِياه  فلع  هک  يزور  دوب ؛ وت  زاغآ  هطقن  توبن ، ماتخ  نسح  دـمحم ! اـی  - 
.مینک اهر  نآ  رد  ار  یهلا  ّتینادحو  رذب  اهنت  ات  يدرک  ور 

وت يادخ  هک  منکـشب  ار  ملد  هدـنام  یقاب  ياه  تب  ات  ریگب  ار  مناتـسد  هّللا ! لوسر  ای  .دوبعم  هدـنب و  نایم  وت  تطاسو  ینعی  ثعبم ؛ - 
.تسا ناگتسکش  لد  رادیرخ 

يداب تهزن  / ناسنا لماکت  هلسلس  زا  هقلح  نیرخآ 

تشذگ یم  نم  هاتوک  فقـس  زا  شیاعد ، ناتـسد  دوب و  ایرد  يانهپ  هب  شیاپ ، ياج  هک  مدوب  يدرم  کچوک  هناخزامن  اه  لاس  نم 
.دیسر یم  نامسآ  هب  و 

هنارک رد  زج  هک  مدـش  باتفآ  ترـضح  ياوأم  ناهگان  مدوب ، رود  ياه  هرازه  زا  یهوک  لد  رد  هطقن  نیرت  کیرات  اه ، لاس  هک  نم 
.دیبات یمن  نم  رب  بش ، تولخ 

هک دوب  هدناوخان  سرد  یُّما و  يدرم  نم ، یمئاد  نامهیم  دیـشاپ ، وا  بلق  رب  ار  یحو  رطع  هک  هنامرحم  يوگو  تفگ  نآ ، زا  شیپ  ات 
هب ار  دوخ  ياج  ما ، ییاهنت  ياه  بش  یمیمـص  هداس و  قیفر  ناهگان ، اما  شدنتخانـش ؛ یم  يروبـص  يزرورهم و  يراد و  تناـما  هب 

! ناسنا لماکت  هلسلس  زا  هقلح  نیرخآ  هب  داد ؛ ایبنا  هلالس  زا  يدرم 

تسا ناراف  ياه  هوک  تبون  نونکا ،

هزرل هب  مدوجو  دش و  هدنک  ياج  زا  نم  بلق  درک ، توعد  ندناوخ  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِدمحم  نیما ، هتـشرف  نآ  هک  هاگ  نآ 
نآ رد  .مدوب  هدینـش  ار  مالـسلا  هیلع  یبن  ياسوم  یـشوه  یب  قح و  هولج  یلجت  اب  روط ، هوک  یـشاپورف  يارجام  نیا ، زا  شیپ  .داـتفا 

، قح مـالک  تمظع  لـباقم  رد  يا  هبنپ  نوچ  دـنزرلب و  دوخ  رب  هک  تسا  ناراـف  ياـه  هوـک  تبوـن  نوـنکا  مدرک  ساـسحا  تاـظحل ،
.مدیدن يرگید  زیچ  هنینأمط ، شمارآ و  زج  مدرک ، رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  یتقو  اما  دنوش ، یجالح 
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هّللا لوسر  بلق  ادـخ ، مالک  نکـسم  لزنم و  اما  مدیـشاپ ؛ یم  ورف  مه  زا  گنرد  یب  مشاب ، ادـخ  یحو  طبهم  نم  دوب  رارق  رگا  يرآ !
یم یلجت  هب  نآ  رد  ادـخ  روضح  هک  تسنام  یم  یی  « انیـس روط   » هب تفر و  یم  رتارف  شرع ، ياـهتنم  زا  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسشن

...مدنامن اهنت  رگید  دنچره 

هک مشاـب  يدرم  رّقحم  کـچوک و  دجـسم  مناوـت  یم  اـجک  رگید  .مداد  تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  مزیزع  ناـمهیم  متـشادنپ  دوـخ  اـب 
، دندناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شیافطـصم  رگید  هکهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیمادمحم  اما  تسا !؟ نامـسآ  تفه  جارعم  شزامن ،

.درک یم  میهس  رون ، اب  شملکت  رد  ارم  دنارتسگ و  یم  نم  یلاخ  يانهپ  رب  ار  ششیاین  تولخ  ناماد  نانچمه 

يدرم غارـس  مراوید ، رد و  زا  دننک و  یم  ملد  راب  هودنا  یکیرات  رد  رـس  دنیآ و  یم  الاب  هوک  زا  ناشن ، مان و  یب  رئاز  نارازه  کنیا ،
نودب ردقچ  ارح ، راغ  دـنادب  نونکا  هکنآ  یب  دوشگ ؛ یم  توکلم  قاور  هب  رپ  نم ، شوغآ  رد  نیرید ، يراگزور  هک  دـنریگ  یم  ار 

.دیرگ یم  شیوخ  یکچوک  رب  دنک و  یم  هودنا  ییاهنت و  ساسحا  شنامهیم ،

نایبیبح هّللا  حور  / میظع هظحل  نآ 

؛ شدرگ وپاکت و  زا  نیمز  داتفا و  تکرح  زا  یتعاس ، يارب  نامز  ایوگ  تسا ! هداد  خر  هچ  تفگـش ، تاظحل  نآ  رد  دناد  یم  ادخ  و 
همه .دوب  مکاح  هنوگرگید  یبارطـضا  اما  نیمز  رد  دـندوب ؛ هتخود  مشچ  نیمز  هب  قوش ، یتفگـش و  اـب  اـه ، نامـسآ  ناگتـشرف  همه 
زیربل هنابرطضم و  دنتـسیا ، یمن  ورف  دنوادخ  شیاتـس  زا  يا  هظحل  هک  ملاع  تارذ  همه  هکلب  ناویح ، تابن و  دامج و  زا  تادوجوم ،

.دنتسیرگن یم  ار  میظع  هثداح  نیا  قوش ، زا 

لوزن میظع  هظحل  اـت  هکم ، یلاوح  رد  کـچوک  کـیرات و  يراـغ  هب  هریخ  دـش  مشچ  طـقف  ضحم ، یتوکـس  رد  قارغا ، یب  ملاـع ،
.دنیشنب هراظن  هب  ار  توکلم  کلم و  طابترا  نیرت  گرزب  نیا  یحو ،

«. قلخ يذلا  کبر  مساب  أرقا  : » دنکفا نینط  ملاع  همه  رد  هن ، هک  راغ  رد  یهلا ، مظعا  هتشرف  تبیهرپ  يادص  ناهگان ، و  ... 
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وت رب  دورد 

هدولآ ار  تا  ییایرد  لد  یلدرخ ، ردق  هب  یتسیز ، یم  نآ  رد  هک  ینیمز  نامز و  یهایس  هک  نآ  يا  خیرات ؛ درمگرزب  يا  وت  رب  دورد 
.تفاین وت  تفارش  تیناسنا و  سدق  میرح  هب  یکیدزن  تئرج  ملاع ، تبکن  تلاهج و  یهابت و  تخاسن و 

ینیگن ات  يدیشخب  الج  قح ، ییادیش  قشع و  لقیص  اب  يدرک و  ظفح  نیطایش  دربتـسد  زا  ار  شیوخ  دوجو  بان  رهوگ  لاس ، لهچ 
! عیفر هاگیاج  نیا  وت  رب  داب  اراوگ  قح ؛ تلاسر  يابیز  متاخ  رب  دوش 

زاوآ هب  شاب و  اریذـپ  ار  ملاـع  تارذ  همه  دورد  ییآ ، یم  ورف  ارح  راـغ  زا  یهلا ، تساوخ  میلـست  یلو  راـقواب ، هتـسهآ و  هک  نونکا 
! راپسب شوگ  ام ، هّللا » لوسر  ای  کیلع  مالسلا  »

هاتوک مایپ 

! داب یمارگ  متاخ  ربمغیپ  تما  رب  یهلا ، نید  نیرخآ  نیرترب و  زاغآ  زورلاس  ثعبم ، دیع  - 

یجیهم هبادوس  / راهب سنج  زا  یمد  هدیپس 

یم هناخ  هب  دوخ  اب  ار  ارح  دوب و  هدـیچیپ  شیوخ  يادر  رد  ار  شنایلاس  ياـه  يراد  هدـنز  بش  يدرم ، راـهب ، سنج  زا  یمد  هدـیپس 
زاغآ ار  زور  وا ، رورسم  ثوعبم و  ياه  هناش  زا  دیشروخ ، دروآ و 

.درک یم 

.دوب هدش  لدب  زیگنارحس  يا  هدژم  هب  وا  رد  لد » مغ  زارد و  ياه  بش  یناشیرپ  نآ  »

تمـس هب  ار  نیمز  کـیرات  راـگزور  اـت  تفر  یم  یحو ، زا  رپ  ِناوخارف  نیا  زا  فوعـشم  توهبم و  درم ، دوب و  هدز  ادـص  ار  وا  ادـخ 
.دزیگنارب باتفآ ،

جوا هب  رس 

چیه رد  تسا و  جاوم  هک  ییادص  تسین ؛ ییادص  چیه  هیبش  هک  ییادص  جوا ؛ هب  رـس  ههبـش و  یب  تسا ؛ هدینـش  ار  یحو  يادـص  وا 
.دشاب سنا  هاگتولخ  مرحَم  هک  نآ  رگم  دزادنا ، یمن  نینط  یشوگ 

.فرگش تلاسر  نیا  ضرعم  رد  دنک  یمن  یبات  یب  شا ، هنیس 
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شلد دیرفآ و  یتسه  ياهزار  مامت  روخرد  ار  وا  شنیرفآ ، راگدرورپ  تقلخ ، زاغآ  ياه  کلپ  زا  هک  دنتسین  تقاط  مک  شیاه  هناش 
.اورپ یب  زور  نیا  يارب  دز  مقر  سونایقا  ار 

! دمحم زیخرب ،

رب تلاسر ، ِنیتسخن  ياه  هیآ  .دش  لزان  وت  رب  توکلم ، زا  ییاه  لاب  اب  لیئربج ، دیوارت و  یحو  ِنیما  ياه  بل  زا  راگدرورپ ، يادـص 
.درک باطخ  ار  وت  يدنوادخ ، رما  هچره  اب  وا  دوب و  شیاه  هناش 

! تانئاک تقلخ  لیلد  ناوخب ،

! نیشن كاخ  ِباتفآ  ناوخب ،

! نامسآ ياه  هار  ِدلب  ناوخب ،

.دنک يراج  نایملاع  رب  وت ، تئیه  رد  ار  شیوخ  تمحر  ات  دنک ؛ یتسه  ِرس  جات  ار  وت  تراگدرورپ ، ات 

.دوب وت  تشونرس  دیهمت  زورما ، ات  ِخیرات  مامت  دندوب و  وت  دوجو  همدقم  هتشذگ ، نالوسر  مامت  هک  ناوخب ،

.ناکتب اه  لاس  نیا  ِینیشن  هلچ  زا  ار  شیوخ  ِتمصع  يادر  زیخرب و  دمحم ! زیخرب 

وت تلاسر  ضرعم  رد  كاخ ، رگ  نایغط  یلاها  ات  وش ، يراج  نیمز  ياه  هچوک  رد  ریگب و  شود  هب  ار  دوخ  دـکؤم  ِزاـجعا  زیخرب و 
! دنوش رادربنامرف  ار  یگدنب  تعاطا و  دنتفیب و  هدجس  هب 

.دزاس امرف  مکح  نیمز  رد  ار  يدبا  ِروعش  تمالک ، ِرمقلا  قش  دنک و  مار  ار  یتسه  تیاه ، تسد  ندمت  ات  زیخرب 

تسا هدنز  هشیمه  ات  شمان 

نامسآ تمس  هب  نیمز  بعص  ياه  هار  مامت  هفقو ، یب  لاس ، هس  تسیب و  تفرگ و  تسد  رد  تیاده  ِلعشم  دنوادخ ، ِنیـسپاو  ربمایپ 
.دوشگ ار 

.درک هراچ  ار  بیاصم  مامت  ِیجالعال  دز و  ماگ  اه ، خالگنس  اه و  هار  هروک  مامت  رد 

وا دـحوم  بتکم  كاخ ، دـنلب  ياه  هرانم  دوش و  یم  دایرف  وا  قوش  هب  دـیحوت ، نانذؤم  هرجنح  تسا ، زونه  هک  زونه  نک ، شوگ  ... 
.دنهد یم  ادن  کلف ، ات  ار 
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رب رهوگ  ّرد و  نایبورک ، نیمز ، لها  ِتاولص  مالـس و  اب  دنرب و  یم  شرع  هب  تسد  هب  تسد  قشاع ، ياه  هتـسدلگ  دبا ، ات  ار ، شمان 
.دنراب یم  ورف  نایکاخ  رس 

يریدن هیقر  / دیشروخ تثعب  زا  شیپ 

یقالت رد  مگردرـس ، ياه  هدوت  نیا  نایمدآ ، .تسا  شیوخ  نامزلارخآ  نادرگرـس  نیمز ، .دـنا  هدـش  سردـنم  تیادـه ، ياه  هناـشن 
هطقن هب  ار  دنوادخ -  لایـس  هدیرفآ  نیا  هشیدنا -  هدرک و  بوسر  اه  ناج  رد  دتمم  یهابت  .دنا  هدنام  قلعم  نایـصع ، داسف و  لهج و 

.تسا هدناسر  دامجنا 

نایادخ روآ  ناقفخ  قرق  رد  هبعک  هتسشن و  شیوخ  گوس  هب  میلشروا ، .دنوش  یم  ریثکت  هدش ، فیرحت  یسیع ، یـسوم و  میهاربا و 
.تسا هدرک  زک  یبوچ ، یگنس و 

یم نانچمه  نادبوم ، دوش و  یم  رتسکاخ  دولآدود ، ياه  همخد  رد  نید ، هک  تسا  لاس  رازه  .دـشک  یم  هنابز  اه  هدکـشتآ  زا  دانع 
.درب یم  نامزلارخآ  هب  ار  ایند  هک  یندمت  يامنرود  تسا  نیا  .دنناشنب  یسرک  رب  ار  شیوخ  يدنمناوت  ات  دنزات 

! ناوخب

ياه هنوپ  لگ  رطع  ات  ناوخب ، ار  بآ  ناوخب ؛ دیرفآ ! هتسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب ، تانئاک ! لماک  لقع  يا 
! دچیپب شنیرفآ  لاسکشخ  رد  هرابود  یشحو ،

.نک قاجنس  بش ، هطقن  هطقن  هب  ار  تیاده  ياه  سوناف  تندوب ، یما  همه  اب 

ياه هرایس  دنلابب و  اه  هراتس  ات  ناوخب ، رون  روآرد ! زازتها  هب  شیپ ، زا  رت  یبآ  ار  نامسآ  زیرب و  نیمز  ماک  رد  مارآ  مارآ  ار  ینشور 
! دندرگ زاب  شیوخ  رادم  هب  ناریح ،

! دناسرب لامک  هب  ار  نز  تمالک ، ات  ناوخب 

! دلسگب ملاع  لها  ياپ  تسد و  زا  تراسا  ات  نک  همزمز  ار  یگدازآ 

! ددرگ زاب  شیوخ  نیتسخن  ترطف  هب  ات  زاونب  تا  یتوکلم  يادص  اب  ار  شنیرفآ 

تلاسر هدب ! زاورپ  اه  نهذ  تسدرود  طاقن  هب  ار  یتسرپ  هناگی  زادنایب و  خیرات  ناد  هلابز  رد  هدش  هلاچم  ار  كرـش  دـنوادخ ، مان  هب 
! زیرب ینادان  زا  هدش  رپ  ياه  شوگ  رد  ار  شیوخ 

! ناوخب قشع  دورس  دمحم ! ناوخب 
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هداز حیبذ  هرطاف  / ادخ راغ و  تولخ  وت و 

، نیطایـش موش  ههقهق  رد  لیعامـسا ، نادنزرف  یگدـنب  همغن  دز و  یم  اپ  تسد و  تلفغ ، تافارخ و  ِنازخ  رد  نامیا ، ِيراهب  ياهزور 
.درمژپ یم 

.دنام یم  بیرغ  یگنس ، ناتب  ِدرس  ِروضح  رد  لیلخ ، میهاربا  هنافراع  جح  يارب  هبعک ، ِيراظتنا  مشچ  تشذگ و  یم  اه  لاس 

یب هتسهآ و  نیطالـس ، متـس  هنایزات  ریز  هک  یناگنهرباپ  ناگدرب و  هچ  دنتفخ و  دوخ  ناردپ  لهج  ِروگ  رد  هک  هانگ  یب  نارتخد  هچ 
! دندیسوپ ادص 

، هکم ِياه  تشخ  مامت  رب  درک و  یم  دـشر  بش  كزان  ِتسوپ  رد  هک  دوب  وت  ياه  هیوگ  لد  اه و  شیاین  اهنت  لاـس ، لـهچ  نآ  همه 
نامسآ ات  دیوارت و  یم  نوریب  ارح  راغ  ِتولخ  جنک  زا  هک  دوب  وت  ياه  همزمز  يا  هزوریف  باتهم  .دنایور  یم  ار  ادخ  ِروضح  توارط 

.دیشک یم  دق  هکم ، هانپ  یب  اهنت و 

تثعب نشج 

.تسا هدش  نشور  یهلا ، بّرقم  لابدیپس و  ناگتشرف  تفایض  هب  ارح ، نامشچ  ناتسبش  بشما ،

.دنزب هسوب  هبعک  هناش  رب  ات  دیآ  یمرب  ارح  بلق  زا  كالاچ ، ياه  ماگ  اب  باتهم ، بشما ،

هدـنزارب تماق  يارب  توبن  یتشهب  ِریرح  سنج  زا  ییادر  تسد و  رب  يدـمحا  تلاـسر  هناربلد  جاـت  اـب  تسا ؛ هدیـسر  هار  زا  لـیئربج 
.نالوسر متاخ 

.دـبای لامک  وا ، سفن  یگزات  هب  قالخا ، مراکم  ات  دـهن  یم  تلاـسر  میرح  هب  ياـپ  ینامـسآ ، مرح  زا  یهلا ، ربماـیپ  نیـسپاو  بشما ،
؛ دراد هنیس  رد  ار  لالب  ِیگدازآ  جوا  هک  نانمؤم  يردارب  يربارب و  مایپ  اب  ینیما  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیما  دمحم  تثعب  ِنشج 

.درک دهاوخ  روراب  ار  هیمس  رسای و  يزابناج  راثیا و  دهد و  یم  رپ  نامسآ  هب  اوقت ، ِشوخ  میسن  اب  ار  رامع  هتفیش  ِناج 

تفارش دنک و  یم  ریثکت  ار  رذوبا  ِتعانق  ییاسراپ و  درک ، دهاوخ  ریگارف  ار  ناملس  دیحوت  هک  تسا  یقافتا  ِتمظع  زا  رورسم  هام ،

دوش و یناهج  راصنا ، رجاهم و  ِنامیا  یتسیز و  هداس  شود  رب  مالـسا ، دنمهوکـش  ِندـمت  ات  دراذـگ  یم  شیاـمن  هب  ار  یهللا  هفیلخ 
.دبای ققحت  یمدآ ، لسن  هلضاف  هنیدم  يایؤر 
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لیئربج رپ  يوب 

لالز ِتونق  هب  ار  نامیا  بان  رهوگ  زا  یهت  ناتسد  درابب و  ناج  كانـشطع  ِناتـسگیر  رب  تریگارف  ِتمحر  ِناراب  ات  يدش  ثوعبم  وت 
.دربب شیاین  اعد و 

سخ راخ و  ات  يروایب ؛ تاغوس  هب  تیرـشب  رون  یب  راد و  بت  ِنامـشچ  يارب  ار  نییآ  نیرتهب  نیرت و  لـماک  اـت  يدـش  هدـیزگرب  وت 
، وت ندمآ  .ینایورب  اهنآ  رد  هّللا » الا  هلا  ال   » هملک زاجعا  اب  ار  تینادحو  باداش  هچنغ  ینکرب و  اه  بلق  هدیکشخ  يانهپ  زا  ار  كرش 
زا دوب و  هدیشاپ  دوخ  ياه  هناش  رب  ار  تاولـص  رطع  داد ، یم  ار  لیئربج  رپ  يوب  تندمآ ، .دوب  ناسنا  تمارک  ِثیدح  تباجن و  زاغآ 

.درک یم  تیاکح  دوبعم ، اب  وت  یبآ  تیمیمص 

...ات دش ، هتخیگنارب 

تلاسر اب  يربمایپ  .دنک  قاجنس  دنوادخ ، یگدنب  تدابع و  زبس  هداجس  هب  ار  نیدلاو  هب  تبحم  یکین و  ات  تسا ، هدمآ  قشع  ِلوسر 
اب ار  مور  ناریا و  ِمتـس  زا  هدـیمخ  تشپ  ات  زاجح  لها  هتخادـگ  ِمادـنا  زا  مالـسا ، ِتلادـع  باتفآ  ات  تسا  هدـش  هتخیگنارب  يرادـیب ،

.دنک راشرس  تیاده ، یتسود و  ناسنا  ِلیدب  یب  ششخرد 

تمکح و ات  دـنک ، همزمز  رامیب  ياه  ناسنا  نیلاب  رب  ار  نآرق  شخبافـش  ياه  هیآ  اـت  تسا  هدـمآ  رون  زا  زیربل  یبلق  اـب  ادـخ ، بیبح 
.دمدب قولخم  هتفخ  دبلاک  رد  هزات  ناج  قلاخ ، نخس  ِتوالح 

! وت رب  تاولص  مالس و 

یم ناراب  ِیکانمن  هب  دـنمدرد ، ِمیتی  کی  ِهآ  اب  هک  ینامـشچ  وت ؛ قشاع  نابرهم و  ِنامـشچ  هب  میدـقت  تاولـص ، ِفیطل  گربلگ  رازه 
! تشاد یمرب  جوم  ناکدوک ، هناشوخرس  هدنخ  زا  دیسر و 

ياه هراتـس  ات  دندوب  نامـسآ  ِرذـن  هک  ییاه  بل  وت ؛ رگ  هظعوم  رکذ و  رپ  ياه  بل  راثن  تاولـص ، بان  رطع  اب  يدـمحم ، ِلگ  رازه 
رد دوب و  هدرک  ناش  ینتـشاد  تسود  ابیز و  مسبت ، دـیپس  ياه  هفوکـش  هک  ییاـه  بل  دنـشاپب ؛ نیمز  رکیپ  رب  ار  ادـخ  ِمـالک  ینارون 

! تفرگ یم  یشیپ  همه  رب  مالس ،»  » رهمرپ هملک  شیور 

هب دش و  نینوخ  ناکرشم ، هنالهاج  هنیک  زا  هک  نادند ، بل و  نآ  رب  وت ، هدز  لوات  حورجم و  ياهاپ  رب  تاولـص ، زان  ِلگ  نماد  نماد 
! تفاکش ناسنا ، ِتیاده  هار  رد  هک  كانبات  یناشیپ  نآ  رب  دشن ؛ هدوشگ  نیرفن 
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اب ارح ، ِتکاس  جـنک  زا  هک  زور  نآ  رد  يداـهن و  هکم  یکاـخ  ناـج  رب  اـپ  هک  ماـگنه  نآ  داـب ؛ وت  رب  ادـخ  ناـیاپ  یب  دورد  مـالس و 
رون و تیرـشب ، هداتفا  کت  حور  رد  وت  ِيراهب  ِناج  یپایپ ، ياهزور  نیا  مامت  رد  يدش و  تراگدرورپ  نیما  لیئربج ، ءارقا »  » شورس

! دنکارپ یم  یگدنز 

يریما نیسح  / ادخ ياپ  يادص 

! هتفشآ لد  لد ، يا  یهد  یم  زاجح  يوب 

.مونش یم  تیادص  زا  ادخ  ياپ  يادص  بشما ،

رد دیاش  دنا ! هتخیر  رون  هوک  ریـسم  رد  ار  تیاه  هکت  دیاش  يا ! هدیود  نیما  دمحم  هناخ  يوس  هب  دیاش  یتسین ؛ نم  اب  بشما  لد ! يا 
! يا هدنام  ارح  راغ  هار 

رد دبا  ات  شاک  يا  .يا  هتفرگ  دمحم  مایپ  گنر  ییاهنت ، جـنر و  تیلهاج  يا  قارع ، رب  یب  ناتـسلخن  يا  ناتـسبرع ، هتـسخ  ریوک  يا 
! يدرگنرب ینامب و  ارح  راغ  هار 

نیما سردم 

دابآ کلم  رازه  رد  ورسخ  رازه  .دنا  هدز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  هب  هکس  ینارون ، يروتارپما  رازه  رد  نامسآ ، ياهرهـش  رد 
.دندادهلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  همانرهُم  نیگن و  ِشقن  ورگ  رد  لد  ناریو ، و 

.تسا هدرک  سولج  نایاناد  سلجم  ردص  رب  هتفر و  نامسآ  هر  هبش ، کی  هک  منیب  یم  ار  یماع  يدرم 

يرجم تدحو و  هملک ، نابرهم  ملعم  دیحوت و  ینعم  نیما ، سردم  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هتفرن  بتکم  راگن  نیا  يرآ !
.تلادع مکح  مسبتم 

دیحوت مایپ 

.ییاهنت يالب  رد  تسا  ندوب  مه  اب  يالص  دیحوت ، هدروآ و  دیحوت  زا  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

.تسا هداد  ار  شنیقی  ياه  هکس  هدناتس و  لیئربج  يانشآ  هاگن  زا  هک  ینامسآ  هفحت  هدروآ ؛ دیحوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

نآ ندیتسرپ  مه  اب  يارب  تساه  ناسنا  ام  ندوب  مه  اب  ینعم  دیحوت ، .دنریگرب  یناشیرپ  زا  تسد  دندیسر ، هملک  تدحو  هب  هک  نانآ 
.اتمه یب  هناگی  نآ  ناشن و  یب  مان  نآ  هژاو ، یب  ینعم 
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تسا دیع  بش 

.مدمحم يادن  قوش  رد  هدرک  مگ  اپ  تسد و  یکدوک  نم ، مرَِکب ! راکفا  ردام  يا  ناشوپب ، نم  رب  ندش  هزات  سابل  تسا ؛ دیع  بش 

یم .منکب  ندیـشیدنا  نیرمت  مهاوخ  یم  .مونـشب  ار  اوُِحلُفت » هّللا  ـَّالإ  هلإ  ـال  اُولُوق   » يادـص مهاوخ  یم  نک ؛ مرادـیب  ییانـشآ ، حـبص 
راهب يادص  منیشنب و  اشامت  هب  دیحوت ، ياوه  رد  ار  اه  لگ  تثعب  مهاوخ  یم  .مریگب  نشج  لهج ، نادنز  زا  ار  مرکف  يدازآ  مهاوخ 

.مونشب ناج  هب  رشب ، تاداقتعا  هتسخ  نیمز  رد  ار 

! نذؤم وگب ، ناذا 

.لقع هناکدوک  يزاب  لوغشم  تسین ؛ شیب  یکدوک  یحو ، نودب  رشب ، يوگب ! ناذا  ناینیمز  کیاکی  شوگ  رد  نذؤم !

؛ تسا یگزات  زور  زورما ، .دنا  هدش  دلوتم  هرابود  دمحم ، یلاحـشوخ  يادص  رد  ناینیمز ، همه  زورما ، هک  رـشب  شوگ  رد  وگب  ناذا 
.لهج یگتسخ  زا  نیمز  یناکت  هناخ  زور 

! دیشوپب داحتا  سابل 

داحتا فلز  دـییوگب ، ار  یناشیرپ  لیابق  دـنزیخرب ! نیمز  زا  نیمز ، ناگتـسکشدوخ  رد  دـنیآ ! زاـب  هکم  هب  هکم ، ِناـگتخیرگ  دوخ  زا 
نت دیـشورفن و  هدرب ، رازاـب  رد  ار  تسوپ  هایـس  سپ ، نیا  زا  .تسا  هدروآ  یگناـگی  ربخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـننک ؛ هناـش 

شزبس راـکفا  رهـش  يوس  هب  تسا ؛ هدروآ  يربارب  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـیراذگم ! یناداـن  ربـق  رد  ار  یکرتـخد  فیحن 
.نخس یگناگی  نید و  یگناگی  ادخ ؛ یگناگی  دنسانشب ؛ یگناگی  هب  ار  امش  ات  دیورب  نت ، رب  مارحا  سابل  دیودب 

رورسم بنیز  / تلاسر زا  شیپ 

.درشف یم  ار  هکم  هرجنح  هک  يا  هتفکشن  ضغب  دوب و  توکس  .نیگمهس  یتوکس  دوب و  نیمز  .نایصع  زا  رپ  ینیمز  دوب و  زاجح 
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.دوب تسرپ  تب  موق  یگنـس  نایادـخ  زا  راشرـس  هبعک ، .هنـشد  لد و  گنر  هب  یمنهج  دوب ؛ منهج  هاـگودرا  هک  یتشد  دوب و  زاـجح 
.شوماخ تکاس و  يزع ؛ لبه ، تال ، ناراب ؛ يادخ  گنج ، يادخ  امرخ ، بوچ و  گنـس و  زا  ینایادخ  دوب ؛ ناشلهج  رـشب ، يادخ 

.تشذگ یم  یبوچ  یگنس و  ياه  تب  ياپ  هب  ناشزور  بش و  ینادان ، لهج و  رس  زا  هک  یموق  و 

دش ینامسآ  دناوخ و 

رد شیاین ، اعد و  ياـه  هتوب  لـگ  .دـییاس  یم  كاـخ  رب  یگدـنب  یناـشیپ  دوب و  هتـسشن  مارآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  بش ، نآ 
.دش یم  ریثکت  شدوجو 

.رادید کی  تباجن  دوب و  دمحم  ارح ؛ دوب و  دمحم  بش ، نآ 

دورف تاولص ، منبش  زا  رپ  یماج  اب  لیئربج ، .داد  شزاون  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوجو  ینامـسآ ، يرون  دش ؛ لیوحت  خیرات ،
.دیشک دق  نامسآ  ات  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  .دمآ 

«. ْقَلَخ يّذلا  َکِّبَر  ِمِسب  ْأَْرقإ  : » ناوخب دمحم  ناوخب ؛ دمحم  دش : زادنا  نینط  ییادص 

.تفرگ ياج  تیناسنا  ياه  هلق  نیرتدنلب  رب  رشب  هک  دوب  نینچ  نیا  دش و  هنادواج  دناوخ و  دش ؛ ینامسآ  دناوخ و  دمحم  و 

نایلیلخ يدهم  / رخآ لصف 

ددرگ یم  وت  ِنابرق  هبعک ، ...هبعک  ِرود  ناملسم ،

ددرگ یم  وت  ِنامرف  هب  مئاد -  نامسآ -  ًانیقی 

ار تریگ  هشوگ  مشچ  هدوب : نیا  ارجام  مامت 

ددرگ یم  وت    ِ نامهم ءزج ، یس  هدید و ، یم  ادخ ،

لگ تیاه  فرح  لگ ، تا  همامع  لگ و  زا  تیابع 

ددرگ یم  وت  ِناتسد  ِيور  شنیرفآ ، اراهب !

، وت ياه  مشچ  ِرادم  رد  نآرق ، تایآ  همه 

ددرگ یم  وت  ِناریح  زین  نآرق  يدرگ و ، یم  وت 

وت یب  یگدنز ، ِلصف  لصف -  دش  یط  هچرگ  یکشخ ، هب 

ددرگ یم  وت  ِناراب  ِتسم  رخآ ، لصف  اما  و 
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میاه لزغلا  تیب  دش  هّللا  تیب  يدرک و ، رظن 

ددرگ یم  وت  ِنآ  زا  زین  میاهرعش  نیا ، زا  سپ 

یجیهم هبادوس  / ییآ یم  زور  هی  ندوب  هتفگ 

نیمز ریپ  علاط  وت  ندوب  هدید  ور  وت  باوخ 

نیب هنییآ  يانهاک  يآ  یم  زور  هی  ندوب  هتفگ 

قیتع دهع  ياباتک  ندوب  دلب  ور  وت  مسا 

غیت مد  ياینودنز  ادخ ، نید  يایوار 

یبتکم هب  دوب  هتفرن  هک  ینوبرهم  راگن 

یبل ره  رکذ  هشب  ات  زبس  باتک  هی  اب  دموا 

قشع بش  ره  ياقشم  وت  ننزب  جر  وشمسا  ات 

قشع بهذم  هیاس  وت  هدش  هار  هب  رس  يالد 

تسوت يوربآ  لیخد  همه  ياتسد  هک  ییوت 

تسوت يوضو  هحشر  هب  نیمز  تراهط  هک  وت 

ترمقلا قش  هاگن  تمیرک و  ياتسد  اب 

ترد هبرد  ياقشاع  ام  ِرس  ور  شکب  یتسد 

! نیمز ِرس  ور  هیاس  یملاع ! ود  تمحر  وت 

! نیبب ونومایسک  یب  نوما  یب  يازور  نیا  وت 
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رادساپ زور  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

دادرم 1386  26

نابعش 1428  3

Out.2007.17

نایلیلخ يدهم  / تداعس دورس 

(1) تداعس دورس 

متشاد تسود  هک  ار  نانآ 

« ...هُّبُِحا ْنَمیف ال  ُتیَقب  مُهُّبُِحا َو  َنیذَّلا  َبَهَذ  »

سک هچ  ِیتسود  هب  ناج  لد و  رگید ، .متـشاک  یم  لد  رد  ار  ناش  قشع  ِلاهن  متـشاد و  یم  ناش  تسود  هرامه  هک  ناـنآ  دـنتفر  هآ !
؟ مراذگب نابرهم  نیمادک  ناوناز  رب  رس  مراپسب و 

.دنناد یمن  ناشاهزار  ِمرحَم  ارم  دنناوخ و  یمن  مهاگن  رد  ار  قشع  نانیا  دنتسین ؟ ینتشاد  تسود  زگره  هک  دنتسیک ، نانیا  یتسار !

ماگنه ارچ  و  دنیوج ؟ یم  هچ  مدوجو  رد  نانآ  .دنتسه  اه  یتشز  يوجو  تسج  رد  هتـسویپ  هک  دنتـسَپ ؛ هیامورف و  هچ  نامدرمان ، نیا 
.میارس یمن  ییابیز  قشع و  زج  میاشگ و  یمن  اه  يژک  مانشد و  هب  بل  زگره  نم  اما  دنیوگ ...؟ یم  ازسان  مندوبن 

یلو .دنراد  ار  ما  يدوبان  يوزرآ  دننارورپ و  یم  رس  رد  دیلپ  ییاه  هشیدنا  ناشناوت ، بات و  ِتمامت  اب  ناشناج ، لد و  يافرژ  زا  اهنآ 
.منار یم  تداعس  يراگتسر و  يوس  هب  مناوخ و  یم  تیاده  یتخبشوخ و  هار  هب  هرامه  ار  نانآ  نم 
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نتفر ندنام و  ِنایم 

روصق نم  بیرق  نع  لوحی  »

باّرتلا تیب  یلا  هفرخزم 

ًادیرف ًاروجهم  هیف  ملسیف 

« ...بارتغالا بوحش  هب  طاحا 

هب يدوز  هب  هتشارفاربرس ، ياهرصق  ِیلایخ  نایادخ  ِراگزور  دیاپ و  یمن  يرید  ناشیدنادیلپ ، ناگـشیپ و  متـس  ياه  نایغط  اه و  متس 
! دنوش راپسهر  تقیقح ، يارس  يوس  هب  ناهنپ و  هریت ، ياه  كاخ  قامعا  رد  هک  دوب  دهاوخ  دوز  هچ  .دیآ  یمرس 

هدعو رفیک  زا  سک  چیه  دهد و  یم  نامرف  نآ  رب  تشحو  ییاهنت و  تبرغ  زا  سرت  هک  بیجع  فرگش و  ییارـس  رد  بیرغ ، اهنت و 
، ایند زا  هک  ماـگنه  زا  ساره  ...رفیک و  شاداـپ و  زور  روآ ؛ تشحو  كاـن و  تشهد  يزور  زا  سرت  دـهر ؛ یمن  زور  نآ  هدـش  هداد 

.دنوش یم  هدناوخ  ارف  هدکتلادع  هب  یسرباسح  يارب  و  هدنار ،

مهارف یباتک  رد  ار  زیچ  همه  دـنوادخ ، .دـننیب  یم  ار  ناشراتفر  راتفگ و  ياه  ییابیز  اه و  یتشز  دننیـشن و  یم  همکحم  رد  هاـگ  نآ 
.تسا هدرک  تبث  نآ ، رد  ینشور ، هب  ار ، ناشرادرک  ِتارمث  هدروآ و 

، هنرگو میدنـسرخ ؛ یـسب  دشاب ، نینچ  رگا  میریگرب ! ترخآ ، ِرهب  زا  يداز  میریمب و  دوخ  دـنناریمب ، ار  ام  هکنآ  زا  لبق  تسابیز  هچ 
.اهیفام ایند و  هتفیش  اهاوه و  سوه و  يالتبم  میدنب ؛ رد  یناریسا 

! تس یمدق  کی  رد  گرم ،

داسفلا یف  کتیل  لاط  دق  یخا  »

داعملا كداز  داّزلا  سئب  و 

هعزت ملف  داؤفلا  کیفایص 

« ...داؤفلا هعباتم  یلا  تدحو 

ار وت  هک  تلد  ياه  تساوخ  ربارب  رد  يدروآدرگ ! تشگزاب ، يارب  داز ، ْكدـنا  هچ  يدرک و  گنرد  داسف ، یهابت و  رد  ناوارف  هچ 
.یتفنش داد ، نامرف  هچنآ  ره  و  یتفشاین ، شیاه  سوه  رب  یتفگن ؛ چیه  دندناوخ ، اه  يژک  هب  دندناشک و  دوخ  لابند  هب 
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.دنتخاس تنوبز  تسَپ و  و  دنتخات ، هاوخلد -  هب  وت -  رب  ناهانگ ، و 

، چوک ياوجن  هدیسر و  تیارس  ِناتـسآ  رب  گرم  کیپ  لاح ، يرادن ! هشوت  چیه  اما  يراد ، ْيورارف  زارد ، یهار  يرگنب ، کین  نوچ 
.نزم ییاونشان  هب  نتشیوخ  نک و  رب  نت ، ناج و  زا  تماقا  هماج  هدیچیپ ؛ تناج  شوگ  رد 

هناـشن اـیآ  تسیچ ؟ ِرهب  زا  یگریچ  نیا  یناد  یم  هدـییارگ ! يدـیپس  هب  تیوم  یهایـس  هک  هدینـش ، ار  گرم  ماـیپ  زین  ترکیپ  ییوگ 
.وش هناور  نادواج ، يارس  هب  ونشب و  ار  اوآ  نیا  تسین ؟ گرم 

نک ینابرهم  شاب و  نابرهم 

اهیدجف کیلع  اینّدلا  تءاج  اذإ  »

تلقنت نا  لیقارط  ساّنلا  یلع 

تلبقا یه  اذا  اهنیعی  دوجلا  الف 

« تلوت ام  اذا  اهیقبی  لخبلا  الو 

ناـمدرَم رب  تا  ییاراد  زا  يآ و  دوـخ  هب  دوـش ، هاـتوک  تتـسد  هکنآ  زا  شیپ  دروآ ، يور  وـت  رب  ناـهج ، تلود  تزع و  هک  ماـگنه 
.ياشخبب

ناهج ِینادرگ  يور  ِنامز  رد  لخب ، اب  هک  نانچ  دناشک ؛ یمن  تا  یتسین  هب  دـنادرگ و  یمن  هابت  تتورث  ایند ، لابقا  ِهاگ  هب  لذـب ، نیا 
.دنام یمن  تیارب  يزیچ  ناسنا ، زا 

(1) شاب ناراب  ِمَرن  ِيوسیگ  ِینابرهم  هب 

يدوی امب  رومالا  نم  کیلع  »

صالخلا همالسلا و  ننس  یلا 

اکیش هب و  هاّجنلا  اوجرت  ام  و 

« ...یصاّونلاب ذخؤی  موی  ًازوَف  و 

تا يراگتسر  تاجن و  شباوث  ِرهب  هک  نک  يراک  .دنناهرب  رفیک  باذع و  زا  دنناوخب و  تمالس  هب  ار  وت  هک  شاب ، نانچ  اهراک ، رد 
تخزود هب  رـس ، اب  هک  زور  نآ  دنروآرب ؛ اعد  هب  تسد  نابرهم -  راگدیرفآ  ِناگدیرفآ  مامت  ...و  ناگتـشرف  نایمدآ و  ناگمه -  ار ،

.دنََرب یم 
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.نادرگ راگدرورپ  ششخب  شزرمآ و  ياّیهم  ار  شیوخ  سپ : نآز  ناهانگ ؛ زا  یکاپ  و  روآ ، ْيور  یکین ، هب 

.نکن هشیپ  تحیصن ، یکین و  زج  ناگناگیب ، نایانشآ و  اب  نک و  ارادم  نامیا ، لها  اب 

زور رد  ار  يراگتسر  ياهرد  ات  رابب ؛ ناراز  هروش  ناتُسب  غاب و  َرب  ناراب ، نوچمه  راشفب و  تبحم  رهم و  ِرس  زا  ار  نانمؤم  ياه  تسد 
.دنیاتسب تتلزنم  ماقم و  دنیاس و  تیاپ  ِكاخ  رب  رس  تمارتحا ، هب  ناگتشرف  دنیاشگب و  تیور  هب  تمایق 

یتمعن اتیزر  / نیسح لامج  باتفآ  عولط 

لاماپ وت ، دای  باتفآ  یب  كاخ ، یگریت  رد  هک  باتب  ام  رب  یلع ! همطاف و  هصالخ  يا  .دوب  ربمایپ  هاگ  هسوب  تیولگ ، هک  وت  رب  مـالس 
.دنک تسار  دق  وت ، فیرعت  رد  دناوت  یم  هک  تسا  قشع  اهنت  مییاهزور و  روبع 

زا شیپ  اه  لاس  هک  نیـسح  ِنادرگرـس  ِرون  دش و  دـهاوخ  هتخانـش  ملاع ، ّتیزکرم  هب  وت ، لامج  باتفآ  رد  یلع ، رقحم  هناخ  زورما ،
.درک دهاوخ  لولح  شیوخ ، مسج  باق  رد  دروخ ، یم  هطوغ  كالفا  رد  مدآ  تقلخ 

.دنک یم  ناسآ  ام  رب  ار  گرم  تارکس  تمایق و  لوه  وت ، قشع  هک  ربمیپ ، لیئربج و  يزاب  مه  يا  ایب 

داد باوج  تمسبت  نم  هب  مدرک و  مالس 

داد باتفآ  هرابود  مرس ، تا  هیاس  داتف 

تمتسرف یم  مالس  ما  هناخ  يوس  راهچ 

داد باجتسم  ياعد  نم  هب  مداد و  مالس 

نیسح مان  هب  ییایرد 

ياه هزین  رب  رابرگید  همطاف و  هناخ  رد  یکی  دش ؛ دلوتم  رابود ، وت  دیـشروخ  ور ، نیازا  و  تسا » دیپس  هیـس  بش  نایاپ  : » دـنیوگ یم 
.ناگدزبش

وت دندمآرد و  دوجـس  هب  ناهج ، تارذ  ات  دندوب ، وت  ِراگدرورپ  ِيوگ  کیربت  کئالم ، دـیچیپ ، کئالم  ناویا  رد  وت  رطع  هک  يزور 
«. نیسحای « ؛ دنتفگ رکذ  ار 

ییایرد یلع ، کشا  هرطق  ره  يازا  هب  درابب و  نیمز  رب  ار  دوخ  تمحر  ِناراب  یلع ، هنابش  ياه  هیرگ  ِدعر  زا  ات  دیرفآ  ار  وت  دنوادخ ،
.دنک هیده  ار  نیسح  مان  هب 
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مالسلا هیلع  نیسح  ِیتسود  رد 

! نیسح ای  درکن ، دوخ  روبع  زمر  ار  وت  مان  هک  دشن  زاب  يا  هداجس  چیه 

.دش نیسح  هداوناخ  مه  ملد ، تاغل  گنهرف  رد  وت ، دلوت  اب  بآ ، تسا و  نم  هدجس  يوربآ  وت ، ِكاخ 

یم ار  لد  هناد  تخـس  هتـسوپ  وـت ، ِرهم  ناراـب  هکارچ  دـننک ؛ اـطع  وا  هب  دـنوادخ  دزن  هجرد  رازه  رازه  دـنک ، تراـیز  ار  وـت  هک  نآ 
.دفاکش

ندـش و مگ  تذـل  دراد  اشامت  هچ  دوش ، یم  يراج  نامیاه  گر  رد  وت  رون  ِشزاون  یتقو  میوقت ، يوس  نآ  ياه  نرق  زا  نیـسح ! ای 
! تمسا رد  ندش  قرغ 

تمایق عیفش 

.دوش یم  زیررس  دننک و  یم  ادج  ار  نآ  فورظم  ِرس  هک  یتقو  رطع ، لثم  تساخرب ؛ دش ، هداز  یتقو  هک  تسا  يا  هژاو  اهنت  نیسح ،

بارحم و ات  تشون ، ردـق  نآ  دـیاب  ار  وت  .يدوب  رفن  کی  زا  شیب  وت  هک  داد  نامدای  دجـسم ، ياـهراوید  زبس  ياـهراون  رب  وت  رارکت 
! نیسح ای  دننک ؛ رارقا  وت  یِمامتان  هب  نیمز ، ياهامن  قاط  یمیلسا  شقن  زامناج و 

مشاب وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد  »

مشاب وت  يوک  كاخ  هک  ناج  مهد  دیما  نادب 

مرآرب كاخ  رس ز  هک  تمایق  حبص  تقو  هب 

(1)« مشاب وت  يوجو  تسج  هب  مزیخ  وت  يوگو  تفگ  هب 

هاتوک مایپ 

.يدرک لّدبم  رون  هب  دوخ  تداهش  اب  ار  ناسنا  وت  تسا و  ناسنا  هب  رون  لیدبت  وت  ِدلوت  نیسح ! ای  - 

یم تسد  زا  رتدوز  دراد  دیما  ار  هچنآ  دیآرب  يزیچ  ددصرد  ادخ  ینامرفان  هار  زا  هک  یسک  : » دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 
(2) «. دسر یم  رس  رتدوز  دراد  میب  ار  هچنآ  دهد و 
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یجیهم هبادوس  / باتفآ هدیسرون  مدق 

ناماد ِتشهب  زا  .دنناشفا  یم  لاب  دیـشروخ ، رتخد  هناخ  ماب  رب  دنا و  هدـمآ  کیربت  هب  رامـش ، یب  کئالم  ار  باتفآ  هدیـسرون  مودـق 
.تساه یناشفا  تسد  اه و  يداش  مامت  هناخ  زورما ، ارهز ، یلع و  هناخ  تسا و  هدزرس  يراهب  لوتب ،

هب هنیس  هک  يدتمم  رون  هب  .دشیدنا  یم  كدوک  نیا  زبس  لسن  هب  اه ، ناتسلخن  ياهنت  درم  ار و  تفگش  زور  نیا  دنز  یم  دنخبل  ادخ ،
«. نوُِرفاْکلا َهِرَک  َولَو  « ؛ تفر دهاوخ  تمایق  ات  هنیس ،

دش دلوتم  اروشاع 

، ناشدزنابز ییادـخ و  دـنویپ  رد  دـنتخیمآ و  مه  هب  یبآ ، يایرد  ود  ار ! وت  زاغآ  دـننادب  تانئاک  ماـمت  راذـگب  ...تسین  یمک  قاـفتا 
.درک دهاوخ  هنوگرگید  ار  خیرات  هک  دمآ  دیدپ  یسونایقا 

تـسد نونکا ، مه  زا  رفک ، راذگب  دنوش ! هدیدبآ  یگنـشت ، يارب  اه  بل  راذگب  دننک ! ایهم  ار  دوخ  اهریـشمش ، همه  زورما ، زا  راذگب 
! دهد هیکت  وت  ياه  هناش  هب  ار  شربص  هوک  نامیا ، دشاب و  هنیک  غیت  ندرک  زیت  ِراک  هب 

.دنز مقر  ار  دوخ  وت ، موصعم  نوخ  اب  ات  تسا  هار  رد  خیرات ،

ییاوسر قح و  یهاوخنوخ  نافوت  دـنا ، ندـش  باریـس  ِّدـس  هک  يا  هشیپافج  ياه  تسد  مطالتم و  ياـه  بآ  .دـنهار  رد  اـه  هثداـح 
مهرم شسرپ و  هب  دوخ  ار  هدروخ  مخز  ِناگدشلد  هک  ییادخ  اه و  هزین  ربنم  رب  حیصف  نآرق  رفک ، یهایـسور  ِغیلب  ياه  هبطخ  لطاب ،

ات نزب ، دنخبل  شاب ! رصان » نم  له   » یهاوخنوخ و يادرف  ياّیهم  ردام ، ِشوغآ  رد  زورما ، قشع ، دولوم  وت ، .دنهار  رد  همه  دیآ ؛ یم 
! دوش يراج  تعیبط  ياه  گر  رد  نوخ 

 . ...دش دلوتم  اروشاع »  » دننادب همه  ات  نزب ، دنخبل  دهد ! ناما  ار  راگزور  یلاها  وت ، ندمآ  نمی  هب  ادخ  ات  نزب ، دنخبل 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / یگدازآ يانب  نیزاغآ  ياه  تشخ 

.تسا هنیآ  رطع و  جازتما  رهم  ُرپ  نارود  نامسآ ! زا  كاخ  يا  رادرب  فَعَش  نیمز ! زا  هام  يا  نیچب  بَرَط 

، يدنلبرـس تزع و  ياه  هژاو  نآ ، رد  هک  یندناوخ  تسا  یباتک  دعب ، هب  نیا  زا  یگدنز  .دـتفا  یم  قافتا  یگدـنز ، زا  یتسرد  هنحص 
هارمه هب  ار  تیرـشب  ِلالز  ياهوزرآ  ندـش  یلمع  هک  خـیرات  زا  يا  ههُرب  تسا ؛ اـه  شزرا  تخاـس  ِنارود  .دوش  یم  تفاـی  روفو  هب 

.دراد

.دوش یم  هداهن  زورما  يزارفرس ، یگدازآ و  نیزاغآ  ياه  تشخ 

قشع اب  زورما  دنویپ 

.دروخ یم  دنویپ  البرک  هب  زورما ،

.تسا هدمآ  اه  هلال  ِیسوب  تسد  هب  میسن ،

تماق مارتحا  هب  اه  هلال  مالسلا ، هیلع  نیـسح  مان  ندینـش  اب  دنا ! نوگمه  يراثن  ناج  اب  ردقچ  دنا ! بسانت  رد  قشع ، اب  ردقچ  اه  هلال 
.دندنب یم 

.دروخ یم  دنویپ  هفرع  هب  زورما ،

.دسر یم  شوگ  هب  وا ، هفرع  ياه  هیآ  نینط  نونکا ، مه  زا 

.تسا قشع  نامه  شروضح ، تسا و  لصو  ماج  زا  راشرس  مان ، نیا 

.دروخ یم  دنویپ  اه  لد  هب  زورما ، .تسا  يونعم  ریگمشچ  ياه  ییابیز  يامن  مامت  هنیآ  وا ،

ردیح رثوک و  هناخ  زا 

همطاـف لد  رد  فـیطل ، دـالیم  نیا  دـناد  یم  ادـخ  .دـنا  هتخادـنا  هار  هـب  نـشج  مالـسلا ، هـیلع  یلع  هناـخ  رد  اـه ، هژاو  نـیرت  نـیریش 
.تسا هدرک  اپرب  يرورس  هچ  مالسلااهیلع 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تمارکرپ  ناتسد  رد  ردیح ، رثوک و  ناشخرد  هجیتن  کنیا ،

.دشاپب يرادیب  ياهرذب  ناگتفخ ، لد  رد  ات  تسا ، هدمآ  تیالو  راید  زا  يدنزرف 
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.دناوخب قشع  یبآ  ِتمس  هب  ار  همه  هک  دشاب  هدمآ  ایرد  زا  رت  لالز  يدنزرف  مالسلااهیلع ، همطاف  كاپ  ناماد  زا  رگا  تسین ، تفگش 

، شرطع اـب  هک  دـیایب  يدازون  تسا ، هدوب  نیمز  رد  زورون  هچره  زا  رت  نشور  شتاـظحل ، ماـمت  هک  يردـپ  زا  هکنیا  تسین ، تفگش 
! تیالو هناخ  ِریبُش  رب  مالس  .دنوش  شوهدم  نامسآ  تفه 

! شیالآ یب  سنُا و  لزنم  هنادرُد  رب  مالس 

مان نیا  يور  هبور  ام  ِلسوت  ِتسد 

زبسرـس ياه  هوک  زا  طاشن ، ِياـه  همـشچ  .دوش  یم  زاـغآ  یگدـنبات ، هفوکـشرپ  هلحرم  دوش و  یم  هتـسب  يراـظتنا ، مشچ  ياـهرتفد 
.دنک یم  توعد  ون ، يراهب  ياشامت  هب  ار  ام  همه  دوش و  یم  يراج  سدقت 

.دوش یم  هار  هب  ور  هام ، ياه  هدنخ  طاسب  دریگ و  یم  اپ  دیشروخ ، عامس 

.اه بآ  نشور  دوجس  تساه و  هناورپ  زبس  دوهش  لصف  تسا و  هدمآ  نابعش  موس 

.تسا سُرُطف »  » ياه لاب  نامرد  شا ، نیتسخن  تاکرب  زا  يا  همش  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  مالس 

.مالسلا هیلع  نیسح  ِناتسآ  هب  دنیاس  یم  رس  نانیشن ، كالفا  سرطف .»  » باجتسم يانمت  تسا و  تمصع  ِفافش  میرح  يرآ ؛

يریما نیسح  / تفکش مالسلااهیلع  همطاف  غاب  لگ 

.دنتفرگ خرس  گنر  اه ، لگ  نیمز ، ساسحا  ياه  غاب  رد 

.دش خرس  تداهش ، دهاش  یلیس  هب  قشع ، درز  هرهچ 

دنکش و یمن  نتسکش ، اب  هک  یلگ  دروآ ؛ مالسلااهیلع  همطاف  غاب  هب  يراهب ، هشیمه  لگ  ندمآ  دیون  راهب ،

.دهد یم  هخاش  ندیچ ، اب 

.ار دمحم  نید  دشخب  یم  یگدنز  شنوخ  اب  هکلب  دریم ؛ یمن  نتشک ، اب  هک  يدرم  ندمآ  دیون 

...وت زا  شیپ 

.دوبن خرس  دوب ، رگا  ای  دوبن  ای  قشع  وت ، زا  شیپ 

.تشادن نتسب  لد  شزرا  یگدنز  وت ، زا  شیپ 
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.تخومآ یمن  ردام  کشا  اب  ار  قشع  شردام ، شوغآ  رد  یکدوک  وت ، زا  شیپ 

.ینتشاد تسود  مامت  وت  .شراگدیرفآ  هب  هدنب ، قشع  نیرمت  شیاه و  هدیرفآ  هب  ادخ  قشع  ریسفت  يا ؛ همطاف  نیسح  وت ،

!؟ نیسح دنک ؛ یم  میادص  یسک  هچ 

یم میادص  تسا  یسک  هچ  تسا ! یقوش  هچ  نیا  مناد  یمن  .مشک  یم  تلاجخ  تمان  زا  دننک ، یم  میادص  یتقو  مزان ، یم  وت  مان  هب 
؟ دزرل یم  دوش و  یم  نازخ  گرب  منت  و  نیسح » : » دنک

.دزیر یم  رایتخا  یب  مکشا  و  نیسح » : » دنک یم  میادص  تسا  یسک  هچ 

.هد مدای  ار  ندوب  وت  مان  مه  ربب و  ممان 

! قشع ریما 

.تسا هناقشاع  یگدنز  دیون  تندمآ ، راهب  یگدادلد ! یبآ  نامسآ  تانئاک ، قشع  ریما 

.دهد یم  کشا  دیون  مه  تا  یکدوک  .دهد  یم  تداهش  يوب  مه  تا  یکدوک 

.تساه کشا  ریما  توغاط ، هچره  هب  ضارتعا  دایرف  وت  اب  تسا و  تلذ  ینعم  ندرک ، هیرگ  وت  یب  نایاپ ! یب  ياه  کشا  ریما 

.دیوشب مدوجو  هعرزم  زا  ار  سرت  دوش و  ناراب  ات  شاب  میاه  کشا  هناهب 

.مراکب قشع  نادرگ  باتفآ  مهاوخ  یم 

! نیسح ای 

.دهد یمن  هناوج  دشونن ، نیسح » ای   » اب ار  بآ  رگا  هناد  .دوش  یمن  باتفآ  مرگ  شناج  دیوگن ، نیـسح » ای   » ار راهب  لصف  رگا  كاخ 
یمن اهر  ربا ، ریدقت  زا  دـشابن  نیـسح »  » رادازع رگا  ناراب  .دنکـش  یم  ناروتـس  ياپ  نابـسا و  مس  ریز  دربن ، نیـسح »  » مان رگا  گنس 

.دفاکش یمن  ار  اه  هوک  دنکن ، البرک  رفس  تین  رگا  دور  دوش ،

!« نیسحای : » دیوگ یم  ار  وت  مان  دنک ، یم  باتفآ  لیم  يا  هرذ  اجره  تسا ، يا  هزرابم  اج  ره  تسا ، يداهج  اجره 
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مالسلااهیلع همطاف  هشوگرگج 

! دیناسرب دمحم  شوغآ  هب  ار  همطاف  نسوس  دییوگب ! ناذا  راهب ، شوگ  رد 

.دوش ادخ  لوسر  هدجس  يزاب  مه  ات  هدمآ  نسوس ، زا  يا  هقادنق  اب  یکدوک 

.دنک یم  نامرد  ار  رشب  يدیماان  مغ  دراد  یلاس ، کچوک  بیبط 

.دنام دهاوخ  همطاف  هشوگرگج  یلو  تشذگ ؛ دهاوخ  یکدوک  زا  دش و  دهاوخ  گرزب  نیسح ،

یگدازآ يزبس  هلال ، یخرس  تسا ؛ راهب  يانعم  مالسلا  هیلع  نیسح  .دش  دهاوخ  تشهب  ناناوج  رورـس  دیـشک و  دهاوخ  دق  نیـسح ،
 . ...بآ ياه  کشم  ینابرهم  یبآ  اهورس و 

یبعک یلعدمحم  (/ نمیا ما  ِباوخ   ) دلوت کی  روش 

يوب دـهد ؛ یم  خرـس  زبس و  یتراشب  يوب  اوه  تسا و  ناراـب  هتـشرف  هنیدـم  اـه ، بش  نیا  .تسا  هدـیباوخن  ار  بشید  ماـمت  نمیا ، ما 
.یشاب هتسشن  ناشیاشامت  هب  بورغ ، هک  يزبس  عتارم 

، خیرات دولآرابغ  ياه  هدرپ    ِ سپ زا  ایرکز ، نبا  ییحی  تسا و  هدناکت  دیـشروخ ، دنزرف  ینامـسآ  مودـق  يارب  ار  شیاه  هناش  نیمز ،
.دش دهاوخ  دلوتم  هرابود 

يرجه مود  لاس  نابعـش  موس  هب  رتشیب  يزور  دنچ  .تسا  هدماین  دنب  يا  هظحل  يارب  شا ، هیرگ  هدـیباوخن و  ار  بشید  مامت  نمیا ، ما 
ِیخرـس كاخ ، تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  هرهلد  ِگنر  اوه  .دراد  دیدرت  يوب  اه ، هقیقد  اه و  هیناث  تهب  ایـشا و  ِبیرغ  باهتلا  هدـنامن و 

يارب راب  کی  هک  ینیمز  دـناد !؟ یمن  ناینامـسآ  يزاون  ناـمهم  مسر  هک  ینیمز  دراذـگب ؟ مدـق  نیمز  رب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  .مرش 
مکح هک  دندرب  يدیلپ  يارب  دندیرب و  رـس  شا  هصرع  رب  ار  ایرکز  نبا  ییحی  هک  ینیمز  دـندرک !؟ ینابزیم  نآ  رد  ار  حیـسم  هشیمه ،

 . ...هک ینیمز  درک ؛ رداص  ار  یگدنز  لتق 

دوخ هناخ  رد  ار  ربمایپ  نت  ياه  هراپ  ایؤر ، ِملاـع  رد  وا  .تسا  هدـماین  دـنب  يا  هظحل  شا  هیرگ  هدـیباوخن و  ار  بشید  ماـمت  نمیا ، ما 
!؟ دننک یم  هچ  وا  هناخ  رد  ربمایپ ، نت  ياضعا  ربمایپ !؟ نوخ  هب  شا  هناخ  ندش  هدولآ  زا  رت  كانتشحو  زیچ  هچ  .تسا  هتفای 

.تسا هداتسرف  ربمایپ  غارس  هب  هدرک و  نارگن  مه  ار  اه  هیاسمه  مامت  هک  تسا  ناشیرپ  ردق  نآ  نمیا ، ما 
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دراد و تشهب  لها  ناـناوج  نیرترب  زا  یکی  ِهار  رد  مشچ  تسا و  نیمز  يور  ناـنکاس  نیرتهب  زا  یکی  راـظتنا  رد  اـهزور  نیا  ربماـیپ 
.دراد نیمز  يور  ياه  لگ  زا  ار  دوخ  مهس  نیرتشیب  نیمز و  ِلها  ناما  هراتس  تاجن ، یتشک  تشهب ، لها    ِ سوواط هار  رد  مشچ 

يدنزرف همطاف  يدوز  هب  نمیا ، ما  يا  : » هک دـنک  یم  ریبعت  هنوگ  نیا  ار  وا  ِباوخ  ربمایپ  ...تسا و  هدـیباوخن  ار  بشید  مامت  نمیا  ما 
وت هناـخ  رد  نم  نت  هراـپ  نم و  رکیپ  ياـضعا  زا  یـضعب  سپ  داد  یهاوخ  ریـش  وا  هب  دوب و  یهاوخ  وا  هیاد  وـت  هک  دروآ  یم  اـیند  هب 

«. دوب دهاوخ 

روهظ ِتراشب  ار  خیرات 

! نادیواج لوحت  کی  ِروهظ  ِتراشب  ار  خیرات  داب و  ینشور  دلوت  ِتراشب  ار  بآ 

تخـس دراد و  ولگ  رب  گنچ  دنچ  بآ ، .قفا  ِتمـس  زا  دیآ ؛ یم  رود  زا  ینـشور  ياه  ماگ  يادـص  دـنز و  یم  سفن  دـنتدنت  نیمز ،
.دنک یم  یگنشت  ِساسحا 

.دننز یم  راز  نامسآ  رد  اه  هزین  دننک و  یم  مخ  رس  خیرات ، قامعا  رد  اهریشمش ،

.دننک یم  ضغب  يا  هظحل  دننز و  یم  دنخبل  يا  هظحل  اه ، هتشرف 

ِشوگ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دراذـگ  یم  ربمایپ  شوغآ  رد  دیفـس ، يا  هچراـپ  رد  هدـیچیپ  ار  مالـسلا  هیلع  حبـص  ءامـسا ،» »
یم ءامـسا »  » .دیرگ یم  دیوب و  یم  دشک و  یم  شوغآ  رد  ار  حبـص  دـعب ، هماقا و  پچ ، ِشوگ  رد  دـیوگ و  یم  ناذا  حبـص ، تسار 

دلوتم نونکا  مه  هک  وا  دسرپ : یم  ءامـسا  .حبـص » يارب  : » دنیامرف یم  ربمایپ  و  هیرگ ؟ نیا  تسیچ  يارب  تیادف  مردام  ردپ و  دـسرپ :
یب ات  ار  حبص  یخرس  دادتما  تراشب  ربمایپ ، اهدعب  .دنناسر  یم  تاهـش  هب  نم  زا  دعب  ملاظ ، یهورگ  ار  وا  دنیامرف : یم  ربمایپ  و  دش !

.دنک یم  دایرف  ار  نوخ  لباقم  ریشمش  ِتسکش  هزین ، يور  حبص ، ِنوگ  قفش  هرهچ  اهدعب ، .دهد و  یم  تیاهن 

يدش دلوتم  هک  يزور  وت  رب  مالس  »

یتسب تخر  ایند  زا  هک  يزور  و 

«. يوش یم  ثوعبم  هدنز  هرابود )  ) هک يزور  و 
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هاتوک مایپ 

! نایاپ یب  زبس  عولط  نیا  داب  كرابم  تیالو و  راهب  نیموس  ندمآ  داب  هتسجخ  - 

! داب كرابم  تنارادتسود  نارادم و  تزع  مامت  رب  ناهج  رورس  نیرت  هلال  دالیم  - 

رورسم بنیز  / تاجن یتشک 

! دیآ یم  یسک  راگنا  دنیآ ؛ یم  دورف  نامسآ  زا  هتسد  هتسد  ناگتشرف ، .دنک  هیکت  نیمز  هب  ات  دوش  یم  مخ  نامسآ 

.دننیشنب هراظن  هب  ار  شدورو  ات  دنا  هداتسیا  تانئاک ، مامت 

ناش هحیار  ابیز ، ياه  لگ  مامت  هک  یسک  دیآ ؛ یم  یسک  راگنا  دنز ؛ یم  راج  هنیدم  ياه  هچوک  هچوک  رد  ار  شندمآ  هدژم  میسن ،
یتشک هک  یـسک  دنا ؛ هتفرگ  شیوس  هب  فراعت  تسد  راختفا ، اب  ایند ، ياه  بآ  مامت  هک  یـسک  دنا ؛ هتفرگ  ماو  وا  شوخ  رطع  زا  ار 

.دش دهاوخ  تیاده  غارچ  تاجن و 

...ات دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح 

.دزیرب ورف  متس ، تکوش  دنکشب و  ناهج  ياه  توغاط  رمک  ات  دیآ ، یم  .نامیا  قشع و  زا  يراب  هلوک  اب  دیآ ؛ یم  نیسح 

ات دنک ؛ زاب  رـشب  ياپ  زا  ار  یگدنب  تراسا و  ياهدـنب  ات  دـنوش ؛ زاب  تقیقح  قح و  هب  ور  ایند ، ياه  هرجنپ  همه  ات  دـیآ ؛ یم  نیـسح 
.دوش هنادواج  مالسا ، دنزن و  خی  اه  هنیس  رد  یگدازآ ، يدازآ و  دایرف  ات  دکشخن ؛ ینامسآ ، زبس و  ياهرواب  هشیر 

يویدخ الهش  / ییام بلق  هشوگ  شش  رد 

.منیرت قشاع  مدنب ، یم  لیخد  تمان  هب  منک و  یم  سح  ار  وت  رون  منهذ ، ياه  یکیرات  رد  هشیمه  هکنیا  زا 

یم ار  تیاپ  كاخ  زا  هکت  کی  دوش و  یم  لالز  اه ، بآ  نایم  دتفا  یم  هار  .یگنتلد  هب  دنک  یم  عورـش  مبلق  مروآ ، یم  هک  ار  تمان 
 . ...برقت رهُم  دنک 
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يوت حیرض  کی  تناتسد  اما  یشاب ؛ يرگید  ياج  دیاش  .میراد  تتـسود  ردقچ  ینیب  یم  يزادنایب ، نامیاه  لد  هب  یهاگن  کی  رگا 
 . ...تسوت يارب  هشیمه  نامبلق  هشوگ  شش  .تسا  هدز  ناملد 

یجیهم هبادوس  !/ اروشاع لاح  هب  شوخ 

دیدنخ ادخ  دش ، یحو  نیمز  هب  يرتوبک 

![ دیشروخ هدیسرون  مدق  رب  مالس  : - ]

دندروآ هدجس  هب  رس  ناهج  يوسراچ  هب 

دیب هخاش  زارف  ناوخ ، لزغ  ناگدنرپ 

وت اب  دش  راچد  یگرزب  زور  هب  نیمز 

دیعبت رد  هدنام  شوماخ و  يرمع  مغر  هب 

دید یم  ارجام  باوخ  نیمز  نرق  رازه 

دیپس دنام  قشع  نامشچ  وت  يوزرآ  رد 

! رکش ناراهب  دص  دیشروخ ، ترضح  ياهآ 

دیع هبترم  ردقچ  اب  يا  هدمآ  هکنیا  زا 

ریشمش رد  هدنام  روش  اب  وت  راظتنا  هب 

دیدم لسن  رازه  ناراب ، هلفاق  رازه 

دنشاب نوخ  هک  نک  رما  طقف  ...دنا  هتسشن 

دیهش ناگدنام  هنشت  بل  وت  ياپ  ریز  هب 

! اروشاع لاح  هب  شوخ  لزغ ! لاح  هب  اشوخ 

دیواج دش  تاه  مشچ  وت و  باکر  رد  هک 
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رادساپ زور 

رورسم بنیز  / نطو رادساپ 

تعـسو هب  تلد  .دـش  بوذ  ناوـت  یم  تا ، یناـبرهم  ياوتـسا  رد  .دیـسر  ادـخ  هـب  تـفر و  ـالاب  ناوـت  یم  تیاـه ، مـشچ  ناـبدرن  زا 
مکحم تا ، هشیدـنا  دـنک ؛ یم  عولط  مسبت  دیـشروخ  زور  ره  تناوخ ، هیآ  نابل  رب  يراد ؛ قیاقـش  ییاـبیز  هب  يا  هرهچ  تساـهایرد ،

.تسا نامیا  رگنس  نیرت 

هجنپ رد  هجنپ  هک  هاگ  نآ  دنـسانش ؛ یم  بوخ  ار  وت  اه  هثداح  .یتریغ  یگنادرم و  ياـهزرم  رادـساپ  اـه و  قیاقـش  نوخ  ظـفاح  وت ،
.دوشن ریسا  تنهیم  ات  يزادنا  یم  نادرمان 

.دنک یم  هیده  نطو  هب  ار  شمارآ  تینما و  تاغوس  تمان ،

.تسا زاورپ  تیوزرآ ، نیرخآ 

.دوش یم  متخ  يراد ، هدنز  بش  اعد و  ياه  لاناک  هب  تا ، یناشیپ  ياه  نیچ  دادتما 

یم تقادـص  یگدازآ و  سرد  وـت  بـتکم  رد  راـثیا  قـشع و  يا ، هدرک  تـشهب  وـت  ار  هچملـش  دـشوج ، یم  وـت  نامـشچ  زا  دـنورا ،
.تسا يراج  تیالو  نوخ  تا ، هنیس  رابیوج  رد  هک  وت  دنزومآ ؛
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یمالسا نهیم  هب  ناگدازآ  تشگزاب  زاغآ 

یتمعن اتیزر  / دیهش اب  رجا  مه  ناگدازآ ؛

، نطو رد  زامن  هماـقا  يارب  دنتـسش و  هرهچ  بورغ ، رد  برغ ، تمـس  زا  ینادرم  تسـشن و  ناـفوت  هک  تسا  ییاـه  هظحل  زا  تبحص 
.دنتشگزاب

؟ دنراذگ یم  لوهجم  تارطاخ ، ِرتفد  رد  ار  ناتلابقتسا  ات  هقردب  هلصاف  هک  دیرفاسم  مادک  امش 

؟ دننک یم  زاربا  هیرگ  اب  ار  ناشیاه  هدنخ  دنوش و  یم  رت  گرزب  دندرگ ، یم  زاب  نآ  زا  یتقو  هک  تسا  رفس  مادک  نیا 

ياضف دنهد ؛ یم  ناکت  تسد  .دـسر  یم  دوب ، هدرک  باق  هرجنپ  رد  ار  رفن  دـنچ  هاگن  نآ ، ياه  هشیـش  هک  یـسوبوتا  ماجنارـس  و  ... 
.دروخ یم  ناکت  مراکفا 

! دیدمآ شوخ  هتشگ ، مگ  ياه  فسوی  نسح ، نب  مساق  لضفلاابا ، نیسح ،

تـسرهف زا  ار  امـش  مسا  راب ، نیا  .مینک  یم  ناتیادیپ  یکی  یکی  دینک ، ربص  اما  دیا ، هدش  هدیکت  هدیتلغ و  كاخ  رب  ناتیادنلب  هچرگ 
ُلامْعَْالَأ « ؛ تسا هدش  ضوع  ناتیاه  سردآ  اهنت  مینز ؛ یمن  طخ  نادیهش 

«. ِتاّیِّنلِاب

خیرات رارکت  ماما ؛ یب  ِروضح 

زا ار  درد  يادص  نیمز ، ات  دینک ، یم  هتشغآ  رای  روبع  ریسم  هب  ار  دوخ  بلق  هک  مدیمهف  نم  دیتفر و  یم  قوشعم  دقرم  رد  زیخ ، هنیس 
.دناسرب ششوگ  هب  ناتیاه  لد 

هلیم زا  یتح  دنز ؛ یم  نوریب  فرط  همه  زا  دوش ، یم  رت  گرزب  حور ، یتقو  يا ؛ هدنامن  تدوخ  ِسکع  هیبش  یلیخ  رگا  درادـن  یبیع 
.تراسا ِيزاوم  ياه 

، تسا هدوب  تردپ  تفگ  یم  هک  يدرمریپ  دیزگرب ؛ ار  وت  یکی  ماجنارـس ، يدش و  رورم  اه  مشچ  رد  یکی  یکی  يدمآ ، هک  يزور 
؛ دنک یمن  رکف  وت  يارب  ندز  الاب  نیتسآ  هب  رگید  الاح  اما 
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.درک یم  اشامت  ار  وت  تشهب  زا  رگید  ِمین  دوب و  هدرپس  ششوغآ  رد  ار  وت  زا  یمین  طقف  داب ، رد  تدازآ  ِنیتسآ  مطالت  هک  ارچ 

.دوب یفاک  تسد  کی  نامه  وا ، ِشود  زا  راب  هلوک  ِنتشادرب  يارب 

! منک اشامت  ار  تیالاب  دق و  ات  منیسح  نزب  مدق  دش : رارکت  خیرات  رد  هلمج  نیا  هرابود 

نیریش رصع  نآ  زا  اغیرد  يا 

یم باسح  ار  تبرغ  ِمولعمان  ياه  بش  هبرض  روبع  يردبرض ، ندیـشک  اب  دیاش  تراسا ، ِراوید  رب  مناد ، یمن  .یتشادن  میوقت  اجنآ ،
يا هتسکش  راب  دنچ  ار  گنج  تارطاخ  ریوصت  تنامـشچ ، هنیآ  رد  اهزور ، نآ  وت  مناد  یمن  .دش  مامت  رگید  دوب ، هچره  اما  يدرک ؛

یتـقو اـت  تسب ، میهاوخ  لـپ  لزغ ، ِدور  رب  زورما  اـما  تسا ؛ هدینـشن  یـسک  تراـسا ، ياـهراوید  زج  هب  ار  وت  ِحور  ِشزیر  يادـص  و 
.يراپسب یشومارف  يایرد  هب  ار  ربص  یخلت  يوش ، یم  نامبلق  ِدنورهش 

نم اهدایرف -  ِتوکسم  ِرهش  »

نم اهداب -  ِروخ  یلیس  ِلخن 

مدنامزاب نم  تفر و  ناوراک 

مدنام زاورپ  ِزوسرپ  لاب و 

نیریش رصع  نآ  زا  اغیرد  يا 

نیریش رصق  رد  داهرف  گرم 

مریسا مریسا  مریسا  نم 

(1)« مریوک نیا  هتفر  ْناوراک 

...نکیلو تسا  خلت  ربص 

حور رد  قشع  هک  اجنآ  اما  دـننک ؛ سوبحم  اهراوید  نایم  ار  وت  تهج ، شـش  زا  مولعمان  ینامز  اـت  تسا ، لـمحت  يارو  هک  مناد  یم 
.دریگب شوغآ  رد  دسر ، ارف  هکنآ  زا  رتدوز  ار  يدازآ  ات  دنز ، یم  نوریب  نت  هریاد  زا  هشیدنا ، تمظع  دنک ، یم  لولح  یمدآ 

.راظتنا ِلها  ود  ره  دنَادرز و  ود -  ره  سگرن ، ياه  لگ  تراسا و  ياه  سابل 

.دروخ مقر  وت  یگنادرم  هصق  يارب  خلت ، ربص  ِنیریش -  ِنایاپ  درک ، باجتسم  ار  رثالادوقفم  ياهوزرآ  وت ، تشگزاب  هک  يزور 
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هـشیمه دـننادب  دـننکفا  یم  هاچ  رد  ار  تقیقح  هک  اهنآ  ات  دوش  یم  نشور  هتـشگ ، مگ  ياه  فسوی  رون  اب  اه  لد  ِنازحا  هبلک  زورما 
.میشاب روبص  رگا  تسه  ییاهر  يارب  يْولَد 
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هاتوک مایپ 

.نامیا راهب  رد  دوب ، يروبص  ِنایاپ  ِنشج  امش ، تشگزاب  دنادرگ و  یم  زاب  ییاهر  نامسآ  هب  ار  سفق  ناگدنرپ  نامیا ، - 

هدازرکاذ نیسح  دیس  !/ ارفَا ، يدمآ شوخ 

! وتسرپ يدمآ  شوخ 

! تسا هدرک  یناراب  تخس  ار  تقاتشم  هاگن  یسک ، یلاخ  ياج  هچرگ  يدمآ ؛ شوخ 

! درادن ییوس  رگید  جنر ، تدش  زا  تنامشچ ، هچرگ  باتفآ ؛ يدرک ، نشور  ار  ام  مشچ 

! هدش هتسکش  هدیمخ و  تتماق  مشخ ، هنیک و  تابرض  راشف  رد  هچرگ  ارفَا ؛ يا  هتشاذگ  ام  هدید  لد و  رب  مدق 

.يا هداد  تسد  زا  ار  تا  یمرگلد  هچرگ  يدرک ؛ مرگ  ار  ام  لد 

! يا هدمآ  تناردارب  یب  هچرگ  ردارب ؛ يدمآ  شوخ 

! ...دیدوبن هک  امش 

.يا هدماین  هابتشا  تسا ؛ نطو  نامه  اجنیا  زیزع ، نکن  تبرغ  ساسحا 

.دنا هدمآ  مه  اه  یلیخ  دنا و  هتفر  اه  یلیخ  هدرک ؛ رییغت  اهزیچ  یلیخ  دیدوبن ، هک  امش 

.اه مدآ  یضعب  لثم  دنوشب ؛ هقیتع  ات  نامز ، یناگیاب  رد  دنا  هتشاذگ  ار  تاملک  زا  یضعب 

، تفـص یب  محر و  یب  ِنمـشد  نتـشک  هب  تنوشخ ! مییوگ  یم  تداشر ، عافد و  هب  میا ؛ هدش  گنهرفاب  یباسح  ام  دـیدوبن ، هک  امش 
! یشُک ردارب ]![ مییوگ  یم 

! تقامح مییوگ  یم  یگدازآ  هب  يدازآ و  مییوگ  یم  يراب  دنب و  یب  هب 

.دیا هدش  بیرغ  نامیارب  اه ، یخیرم  لثم  هک  دنا  هدرک  عافد  دب  امش  زا  ردق  نیا  دیدوبن ، هک  امش 

 . ...اما .ناشدید  دوش  یم  اه  ملیف  رد  طقف  هک  دیدیس  یجاح و  هدع  کی  طقف  امش  ام ، ياه  هچب  لایخ  رد 
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دشاب دیاب  مه  مظاک  قداص ،

مه ار  اهزیچ  یلیخ  دـنک و  شومارف  دـیاب  ار  اهزیچ  یلیخ  .دـشاب  مه  مظاک  دـیاب  دـشاب ، قداص  سک  ره  الاح  ردارب ! شابن  تحاران 
ندمتم روشک ، هک  دربب  دای  زا  دیابن  .هدش  ضوع  ایند  هک  دربب  دای  زا  دیابن  هدش ، مامت  گنج  هک  دربب  دای  زا  دـیابن  .دربب  دای  زا  دـیابن 

 . ...یلو زیزع  يدمآ  شوخ  .دنک  یمن  مالس  یسک  هب  لیلد  یب  یسک  هدش و 

يدابآدوواد هموصعم  / تشگزاب نشج 

روخم مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی  »

« روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک 

یم ناشنامشچ  تمس  هب  اه ، نادرگ  باتفآ  و  كانبات ، زارفرـس و  دنیآ ؛ یم  .دشاپ  یم  لزغ  نطو  ناگدنرپ  لاب  تسد و  رب  نامـسآ ،
.دنخرچ

دنیایرد و نادـنزرف  هک  تسین ، یکاب  یمدرمان ، همه  نآ  زا  ار  ناشگرتس  ياه  لد  اما  تسا ؛ تواقـش  جـنر و  حورجم  ناشیاه ، هناش 
.ناتسهوک ناثراو 

.دوش یم  دنخبل  زا  راشرس  ناردام ، سیخ  ياه  هنوگ  دنیآ و  یم 

.دنیشن یم  نشج  هب  ار  شرادتقا  هرابود  نیمز ، ناریا  دبوک و  یم  فد  رب  تسمرس ، رگاینخ و  داب 

اه مشچ  یناغارچ  رد 

دسر یم  راگن  هک  نیه  ار  هار  دینز  بآ  »

« دسر یم  راهب  يوب  ار  غاب  دیهد  هدژم 

.هدنخرف گرزب و  يا  هثداح  نادنب  هنیآ  نامیاه ، لد  تسا و  كرابم  یندمآ  ناغارچ  نامنامشچ ،

.تسا خیرات  ياه  هچوک  دزنابز  ناشهاگن ، تمصع  هک  یناشوایس  دندرگ ، یم  زاب  شتآ  نوخ و  ياه  هداج  زا 

.دننک یم  فراعت  باتفآ  نامرظتنم ، ياه  ناج  هب  دندرگ و  یم  زاب 

«. تِرمُأ امَک  مِقَتساَو  : » دومرف هک  شا  هلالج  تاذ  هب  نمؤم  دنا و  يدنوادخ  تایآ  نشور  قادصم  نانیا ،

.ددرگب قشع  رادم  رب  نانچمه  نیمز  ات  دنداتسیا ،

رطخ ياه  هندرگ  زوریپ 
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قشاـع و .يدز  یم  جرا  مزر و  ياـه  هیناـث  يزوریپ ، ياـه  هلق  رب  مشچ  يدوب و  رطخ  ياـه  هندرگ  رفاـسم  هک  یتـقو  تمـسانش ، یم 
هب ار  نامیاه  لاس  ترود ، تشگزاب  اما  یتفر ؛ ممصم 
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.میوش یم  هدنرپ  نطو ، ناتخرد  رب  تدازآ ، ياه  سفن  اب  يا ، هدمآ  هک  الاح  دناشک و  هیوم 

.درک يراج  نامیاه  گر  رد  باتفآ  نوخ  تندمآ ،

.میناوخ یم  تزع  دورس  ناگراتس ، ياه  هناش  رب  بش ، ره  میزیخ و  یمرب  هوک ، رورغ  اب  حبص ، ره  الاح 

.درب یم  کشر  ار  تدنمهوکش  قافتا  ناهج ، .تسین  یگرم  ار  نامیاه  لد  وت ، اب 

نایلیلخ يدهم  / رگید ِمرش 

دنا قشع  ِناریسا  هک  یناگدازآ  يارب 

تیاوه رد  میوگب  يرعش  متساوخ  یم 

تیاهر ِگناب  نادواج  يارب  يرعش 

تنابرهم ياه  تسد  زا  يونثم  کی 

تیاه مشچ  زا  دنلب  الاب  يا  هموظنم 

متسه هدنمرش  یلو  ...يرعش  متساوخ  یم 

! تیارب مناوخ  یم  هکنیا  زا  رت  هدنمرش 

دز یم  هسوب  تیاه  ماگ  رب  نیمز ، یتقو 

تیاپدر رب  نامسآ ، تفه  لُگ ، تخیر  یم 

دش رو  هلعش  ات  تا  هنیس  رد  ادخ  ِرون 

تیانشور زا  تفرگ  امرگ  ناشکهک ، دص 

ناسنا ِجنر  درد و  یکیرات و  ِراموط 

تیاعد ِزاجعا  هب  مه ، رَد  دش  هدیچیپ 

دیچیپ هک  یتقو  دش ، هتفشآ  ناهج ، باوخ 

...تیادص كاوژپ  خیرات ، هّلق  رد 
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اما ...نم  زا  رگید ، ِمرش  هَن ! رَت ، ِرعش  نیا 

تیاوه رد  میوگب  يرعش  متساوخ  یم 
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مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش

دادرم 1386  27

نابعش 1428  4

Out.2007.18

نایلیلخ يدهم  / ریگب ار  متسد 

! سابع تسوت  ِتسم  هتسویپ ، ملد 

! سابع تسوت  ِتسب  ْياپ  مهاگن 

داتفا تتسد  زا  بآ ، ِکشَم  هچرگا ،

! سابع تسوت  ِتسد  هب  نم  مشچ  ود 

: میوگب وت  زا  مه  زاب  راذگب 

ْدنکفا یم  رَپ  لاب و  قشع ، هناورپ 

ْدنکفا یم  ررش  لد ، هب  شا  همزمز  اب 

داتفا كانشطع  ِكاخ  رب  هک  ماگنه 

ْدنکفا یم  رظن  اه ، همیخ  هب  هتسهآ 

ار متـسد  دـیاب  اما  .میاـیب  تغارـس  هب  ناـبوک  ياـپ  ناـشفا و  تسد  مشاـه ، ینب  دـننام  مهد  یم  لوق  .میوگب  لوا  زا  ار  وت  راذـگب  هَن !
یم مامت  تمان ، ظفلت  رد  میاه  بارطـضا  دزرا ! یمن  يزیـشپ  هب  میاهراتـشون  دـنچره ، دزرل ؛ یم  میاـه  تسد  تساـه  لاـس  .يریگب 

.دنوش

 . ...دنهد یم  بالگ  دوع و  رطع  مرتفد  ياه  گرب 
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هناخ ات  هچوک  زا 

«. ...دوع دنپسا و  دیروایب ، بالگ  »

: دَرَوآ یمرب  دایرف  رگید  ینز  بالگ ، ِلابند  مور  یم  ات 

«. ...دورب رفن  کی  تسا ، دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  »

زا دعب  مه  نآ  ازحرف ؟ نینچ  يدنخبل  الوم و  .دشخب  یم  شمارآ  ار  ملد  مالسلا ، هیلع  یلع  دنخبل  ...مود  یم  .مور  یم  نوریب  هناخ  زا 
ِدرَگ هب  مود ، یم  هچره  اما  ...و  مشاه  ینب  همه  هب  میوگب ؛ نینبلا » ّما   » هب همه  زا  رتدوز  ار  قایتشا  همه  نیا  مراد  تسود  ارهز !؟ ِنتفر 

مـشچ .اغوغ  وهایه و  زا  دوش  یم  ُرپ  هناخ ، کچوک  ِنحـص  ...و  اه  نز  ِتاولـص  يادص  دیوگ ، یم  هک  هّللا » ای  ! » مسر یمن  مه  الوم 
یم ار  وت  دـناشک ؛ یم  شوغآ  هب  ار  مشاه  ینب  هام  شیاه  تسد  .دـناشن و  یم  نینبلا  ّما  هاگن  ِباق  رد  ار  قاـیتشا  قشع و  یلع ، ياـه 

! میوگ

زا .دیارس  یم  وت  يارب  طقف  ار ، هماقا  ناذا و  ياوآ  ناگتشرف ، ِراکشآ  ناهنپ و  ِيداش  هلهله  رد  سپـس  .دیاتـس  یم  ناوارف  ار  دنوادخ 
.نابرهم ِدیشروخ  لثم  نامسآ ، ِناگتشرف  لیخ  نوچمه  هام ؛ ِندید  يارب  دنروآ  یم  موجه  هنیدم  ِلها  منز ، یم  نوریب  هک  هناخ 

رَِبب تا  هناخ  هب  ارم 

: مناوخب زاوآ  ار  وت  راذگب  جیاوحلا »! باب   » ای .مسر  یم  نایاپ  هب  نتفگ ، وت  زا  ِزاغآ  رد  هشیمه  ...ریگب  ار  متسد 

(1) «. ...هِسْفَِنب ُهاخَا  ِیساوَملا  نینِمؤُملاریمَا  ِْنب  ِساّبَعلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  »

(2)! تفرعم تمکح و  اوقت ، تلادع ، نیع  يا  زومایب ؛ مشناد  و  ریگب ، ار  متسد 

: مناوخب زاوآ  ار  وت  ات  ریگب ، ار  متسد 

ص:108

شناج هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دنزرف  سابع ، رب  مالس  : » دزیخ یمرب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مالس  هب  نینچ  جعنامز  ماما  - . 1
هسدقم هیحان  ترایز  رد  شیاتس ، مالس و  نیا  ص 66 . ج 45 ، راونالاراحب ، کن : ...درک . » شکشیپ  شردارب ، اب  تاساوم  هار  رد  ار 

.تسا هدمآ 
ناهیقف و زا  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  ًاّیِقَن ؛ ًاّیِقَت  ًهَِقث  ًالدَع  َناک  هَِّمئَألا َو  ِدالوَا  ِءاهَُقف  ْنِم  َناک  ْدَـق  َو  : » دومرف یناقمام  موحرم  - . 2
ناگدنسیون و تسا : ینتفگ  ص 128 . ... ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  کن : دوب .» هزیکاپ  یقتم و  قثوم ، لداع ، ناماما ، ِنادـنزرف  ِنادـهتجم 

! دنا هتخادرپمالسلا  هیلع  سابع  ترضح  يدابع  یبدا و  یملع ، ياه  هبنج  هب  رتمک  ...و  نارعاش  ناققحم و 
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(1) «. ِهَمایِقلا َمْوَی  ِءادَهُّشلا  ُعیمَج  اِهب  ُهُِطبْغَی  ًَهلِْزنَم  َّلَجَوَّزَع -  هّللاَْدنِع -ِ   ِساّبَْعِلل  َّنِا  «َو 

تهاگن نیسپاو  ینامسآ  ِنیماضم  زا  يا  هرذ  اهنت ، اهنت و  ات  ریگب ، ار  متسد  .منامب  تماقم  هب  ندیسر  ِترسح  رد  نادیهـش ، ِمامت  اب  و 
: دمآ نابز  رب  تلد  ِفرح  دز و  دنویپ  نامسآ ، هب  ار  تیاه  مشچ  اه ، همیخ  زا  ناکدوک  ِشطعلا »  » ِدایرف هک  هاگ  نآ  میارسب ؛ ار 

(2) «. مروایب بآ  یکشَم  ات  مور ، یم  مه  زاب  مور ؛ یم  نم ! يادخ  - »

تفگ مهاوخ  باتفآ  هب  ار  تهاگن 

متـسد نآ ، اب  هک  یهاگن  نامه  ...ار  نآ  زا  یغورف  یتح  مروآ ؛ نابز  رب  ار ، تهاگن  هاگان  ناهگان و  ِهاگن  نامه  مه ، نم  مهاوخ  یم 
: زا یناشن  زین  نیا  ...و  یتفرگ ، ار 

یتشاد هک  یهاگن  هاگن ، نآ  ریثأت  ... 

یتشادنرب نم ، لد  زا  زگره  هک  یغاد 

رورس زا  ُرپ  یهاگن  هاگن ، هاگن ، اهنت 

روش قایتشا و  زا  َو  دیما ، زا  راشرس 

فرژ دنلب و  یهاگن  هاگن ، هاگن ، اهنت 

...فرب یگنر  هب  یهاگن  هاگن ، هاگن ، اهنت 

تفگن نخس  نم  اب  هک  هاگن ، نآ  هاگان 

! تفگن نم  هب  يزیچ  ...دیکچ َو  دش و  يربا 

درس نیمغ و  یهاگن  هاگن ، کی  هاگ ، نآ 

...درد ِسنج  یهاگن ز  هاگن ، کی  هاگ ، نآ 

هاگن نآ  ِلابند  هب  زونه  یلو  ممشچ 

...هام هب  بش ، هب  همیخ ، هب  تسا  هدنام  توهبم 

هب نتـسویپ  تهار و  ِيزابناج  تدـنخبل ، هاگن و  نامه  زا  دـنچره  ...مرادـن  نتفگ  يارب  یفرح  هنرگو  يریگ ؛ یم  ار  متـسد  مناد  یم 
.مراد وزرآ  ار ، تهاگن 
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! دیشر ِزار  يا 

.تفگ مهاوخ  باتفآ  هب  ار  تهاگن  يزور ، تفهن و  مهاوخ  ملد  رد  ار  تنامشچ  ِینافرع  نیماضم 

ص:109

ص 348. ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  - . 1
ص 45. البرک ، بالقنا  يادهش  - . 2
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عراز هبوبحم  / دش هراتس  دشاب ، هناخ  غارچ  دوب  هدمآ 

هیلع یلع  هناخ  يارب  وس ، مک  دنچره  یغارچ  ات  دوب  هدمآ  .درک  يردام  اما  دنک ؛ يزینک  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ناکدوک  ات  دوب  هدمآ 
همطاـف ماـن  هب  ارم   » دوب هتفگ  .دـشاب  هدرک  یعادـت  اـه  نهذ  رد  ار  مالـسلااهیلع  یمطاـف  دیـشروخ  اـت  دـش ، هراتـس  اـما  دشابمالـسلا ؛

یهلا روش  زج  هک  دـشاب  ینارـسپ  ردام  ات  دـندناوخ  شنینبلا  ما  دـنروخ »! یم  هصغ  تناـکدوک  ناـج ! یلع  نکن ، ادـص  مالـسلااهیلع 
.دنتشادن لد  رد  يزیچ 

نینبلا ما  دازون 

!؟ ندش نینبلا  ما  زج  دشاب ، دناوت  یم  هچ  لامک ، تفرعم و  زا  ماقم  نیدب  ینز  ِشاداپ 

! زورما تسا  ینـشور  زور  .دـنک  ادـص  رداـم  ار  وا  هک  داد  دـهاوخ  رارق  یناـسنا  هنیـس  رد  ار  قشع  نیرتراداـفو  نیرتهب و  دـنوادخ  و 
رد كدوک ، نیرت  ینامـسآ  هقادـنق  .هدـمآ  ایند  هب  سابع  ینعی  نیا ، تسا و  هدرک  رپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  دازون ، هیرگ  يادـص 

.تسا ریزارس  ردام  ناگدید  زا  قوش  کشا  هتفرگ و  رارقمالسلا  هیلع  یلع  هناردپ  ياه  تسد 

هیرگ ینامداش و 

یم گنچمالسلا  هیلع  یلع  ناج  رب  هک  تسا  یسح  هچ  نیا  درگن !؟ یم  ار  كدوک  ياه  تسد  نیگمغ ، برطـضم و  نینچ  ردپ  ارچ 
نینبلا ما  دـسرپب ؛ يزیچ  دـیاب  رداـم  دـناشک !؟ یم  یگمیـسآ  تمـس  هب  ار  يردـیح  قشاـع  هرهچ  هک  تسا  یهودـنا  هـچ  نـیا  دـنز ؟

؟ تسا ریزارس  شنساحم  زا  کشا  ارچ  تسا ؟ هداتفا  لاح  نیا  هب  ردپ  دازون ، ندید  هظحل  زا  ارچ  دنادب  دیاب  مالسلااهیلع 

«. دش دهاوخ  ادج  نت  زا  مالسلا ، هیلع  نیسح  يردارب  هار  رد  يزور  اه ، تسد  نیا  »

، ینامـسآ یقوش  .دنز  یم  دنخبل  اما  دـشابن !؟ شدازون  قشاع  دوش  یم  رگم  تسین ؟ ردام  رگم  دـنزب ؛ هجـض  دـیاب  دـنک ؛ هیرگ  دـیاب 
!( دشابمالسلا هیلع  نیسح  شبابرا  ِییادف  مرسپ ، هک  ساپس  ار  وت  ادنوادخ ! : ) دنک یم  ریخست  ار  شقشاع  دوجو 

ملاع رد  ار  افو  نییآ  ات  دیآ  یم  سابع ، .دهدب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِندناوخ  ردارب  تراسج  دوخ  هب  هکنآ  یب  دیآ ؛ یم  سابع  و  ... 
.دهن ناینب 
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...ات دیآ  یم  سابع 

ریسم دهن و  ناینب  ار  تلادع  قح و  ریسم  رد  یگدرپسرـس  ماظن  ات  دیآ  یم  سابع  .دناشکب  یلجت  هب  ار  قشع  بدا و  قنور  ات  دیآ  یم 
.دنزب مقر  ار  يرادیب  يایوپ 

.دنایامنب قشع  ِناهج  هب  ار  ندوب  لضفلاابا  دشاب و  لیاضف  ردپ  ات  دیآ  یم 

! يراذگم اج  نیمز  هب  ار  تدوخ  تسد  ومع ! ای 

؟ دناسرب اضما  هب  وت  زج  یسک  هچ  ار  اه  بآ 

يدرک وت  هچره  ییوت ، قشع ، ِرشتنم  البرک !

! دناسرب ادابم  وت  طوطخ  هب  ار  دوخ  لقع ،

هدازرکاذ نیسحدیس  /؟ تسیچ يارب  رگید  اه  هیرگ  اه و  هسوب  نیا 

! تسد یناشیپ و  قرف و  رب  مه  نآ  ررکم ؛ ياه  هسوب  تسیچ ؛ يارب  اه  هسوب  نیا  ما  هدنام 

مدنزرف نیلوا  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  دیاش  مدوخ ! مه  مالـسلا و  هیلع  یلع  میالوم  مه  دنراد ؛ يرگید  لاح  همه  زورما ، ارچ  ما  هدنام 
دوخ بیقر  ار  وا  مالـسلااهیلع ، ارهز  ِغاـب  ياـه  هچنغ  مهاوـخ  یمن  هک  دـشاب  نیا  يارب  دـیاش  ما ؛ هدروآ  اـیند  هب  باـتفآ ، لـسن  زا  ار 
یلع هدیـسرون ، دنزرف  نیا  مه  دیاش  .ما  هدیدن  لاحـشوخ  ردـق  نیا  ار  اهنآ  لاح  هب  ات  یتح  دـنرتداش ؛ هشیمه  زا  هک  اهنآ  اما  دـننادب !
ینعم ياه  هاگن  مه  ءامسا » « ؟ هچ اه  هسوب  نیا  اما  هتخادنا ! مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  نتفکـش  هتـشذگ و  دای  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

رخآ .دراد  یتلع  اه  هسوب  نیا  نیقی  هب  .دـناوت  یمن  دـنک ، ناهنپ  نم  زا  ار  شا  یناراب  هاگن  دـشوک  یم  هچره  دـنک و  یم  ام  هب  يراد 
دوخ و زا  شیب  یناد  یم  دوخ  دنگوس ، تا  یگرزب  هب  رگید !؟ تسا  یلاح  هچ  نیا  ایادـخ ! .تسین  هناشن  لیلد و  یب  ایلوا ، راک  چـیه 

! نک مکمک  نک ، مکمک  ایادخ  .منک  لمحت  ار  شنامشچ  یکانمن  مناوت  یمن  رخآ  متسه ؛ میالوم  ِنارگن  مکدوک ،

يا هدش  نینبلا » ما   » رگید وت 

دیآ یم  تلد  دننک ! یم  تهاگن  كانمغ ، دنراد  مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  هنوگچ  نیبب  .نکن  هیرگ  ناج ، همطاف  تسا  سب  رگید 
نک سب  سپ  ینیبب ؛ نیگمغ  ار  اهنآ  یتسین  یـضار  مه  نآ  کی  یتح  هک  وت  ینک !؟ خلت  تکـشا  شزیر  اب  ار  ناشردارب  دلوت  يداش 

.ناج یب  یب  رگید 
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دوخ زینک  ار  وت  اـه  هچب  يدوب  هتـساوخن  رگم  مینزن !؟ ادـص  همطاـف  ار  وت  يدوـب  هتـساوخن  رگم  .يوـش  یم  نینبلا  ما  يراد  ـالاح  وـت 
هب یتسه  یضار  مناد  یم  يرآ ! .رگید  نک  سب  سپ  يدرکن ؟ ضوع  ار  تمـسا  نیمه  يارب  رگم  ناشردام !؟ هاگیاج  رد  هن  دننادب ؛

همطاف و نادنزرف  هار  رد  تدنزرف  ندش  ییادف  هعقاو و  نیا  رطاخ  هب  هک  مناد  یم  مه  ار  نیا  یتح  .ممهف  یم  ار  تلاح  ادـخ ، ياضر 
، مدید یم  دوخ  شوغآ  رد  ار  یهام  نینچ  رگا  مه  نم  تسین ؛ تدوخ  تسد  اما  یلاحشوخ ؛ رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رب ار  میالوم  ياه  هسوب  هک  هظحل  نامه  یتح  .تخادنا  میوناب  دای  ارم  وت  ياه  هیرگ  نینبلا ؛ ما  یناد  یم  .شیارب  دش  یم  ینافوت  ملد 

مهمالـسلا هیلع  نیـسح  نتفکـش  نامز  رد  قافتا ، نیمه  هکارچ  مدیمهف ؛ ار  زیچ  همه  مدید ، شا  یناراب  نامـشچ  تکدوک و  ِناتـسد 
نشور ار  اج  همه  مالسلااهیلع  هیضرم  يارهز  رشحم ، هعیفـش  میوناب ، شوغآ  رد  باتفآ  لثم  دمآ و  ایند  هب  وا  هک  يزور  .داتفا  قافتا 

یم ار  شیولگ  ریز  نانچمه  دیشک ، شوغآ  رد  ار  كدوک  هک  ینامز  دمآ و  شرادید  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، هدرک 
هک يروط  هب  رت ، برطـضم  نارگن و  همه  زا  وت -  زورما  لـثم  میوناـب -  میدوـب و  برطـضم  نارگن و  همه  .درک  یم  هیرگ  دیـسوب و 

كدوک نآ  دروم  رد  لیئاربج  شردارب  زا  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگ ، نآ  .دوب  يراـج  هنوگ  رب  شکـشا  دـیراورم 
.میدیراب اه  تعاس  ات  یگمه  دومرف و  ام  يارب  دوب ، هدینش 

.دیـسر دیهاوخ  دنوادخ  دزن  رد  دنلب  یماقم  هب  هعقاو ، نیمه  هطـساو  هب  دـیدنم و  تداعـس  تدـنزرف  وت و  شابن ؛ نارگن  ناج ! یب  یب 
! ناج یب  یب  شابدوز  دوش ، گرزب  رتدوز  هچره  قح ، ییادف  راذگب  نک ! باریس  تناج  هریش  زا  ار  سرون  هراپهام  نیا  ایب و  الاح 

يدابآدوواد هموصعم  / دوش ام  ياهزور  راد  هیالط  قشع ، ات  یسر  یم  وت 

ناوسیگ يا و  هداد  هوک  ياه  هناش  هب  هناش  هک  تمنیب  یم  زیزع ، ریـسم  نیا  رد  مناـخرچ و  یم  مشچ  ار  تهاـگن  نشور  ياـه  هرجنپ 
.يا هدرپس  رطعم  ياهداب  هب  ار  تا  یمشاه 

.دنهد یم  یهاوگ  مهد  زور  ياه  هیناث  هک  نانچمه  تسا ؛ یتمایق  ار  يدرم  ناوج  ياه  هچوک  تتماق ،

.تسا دیشروخ  هلیبق  يوربآ  هک  ییاه  ماگ  اب  یسر ؛ یم  وت 

ياه كاخ  دـخرچ و  یم  ناهد  هب  ناهد  ترامـش ، یب  ياه  تلیـضف  .دـنناوخ  یم  ایرد  زامن  تناتـسد ، هلبق  هب  ور  ناـهج ، ياـهدور 
.دوش نامیاهزور  راد  هیالط  قشع ، ات  یسر  یم  وت  .دنک  یم  باریس  ار  تفرعم  هنشت 
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اروشاع خرس  ياه  هظحل  ردارب 

یم داب  كرابم  هب  ار  تبلق  ياه  شپت  نیمز ، ییآ و  یم  .دننیشن  یم  دنخبل  هب  ار  نامد  هدیپس  يانشور  نینبلا ، ما  ناگدید  ییآ و  یم 
.دیآ

، تناتـسد .دنا  هدـناوخ  تا  جـیاوحلا  باب  هک  یناکت  یم  لفق  ام ، هتـسب  نابز  تسد و  زا  وت  .تسا  هتـسب  ياهرد  نیرز  دـیلک  تمان ،
.دنک یم  يردارب  ار  اروشاع  نینوخ  ياه  هظحل 

.دنک یم  هیوم  ار  شیوخ  قیاقد  خرس ، نینچ  نیا  زونه  هک  تسا  وت  نامشچ  هشیمه  راسمرش  تارف ،

.بورغ یب  تسا  يرجف  تندمآ ، .دنوش  یم  هکت  هکت  خاتسگ ، ياهریشمش  ییآ و  یم 

...!؟ يا هدش  کح  قشاع ، ياه  قریب  رب  هنوگچ  نک ، هاگن 

! سابع يدمآ ، شوخ 

شیاتـس هب  تساه  نرق  ار  تا  يدرمیاپ  شطع ، ياه  همیخ  دنک و  یم  رت  بات  یب  ار  هنـشت  ياه  کشم  تمان  هک  يا  يدمآ ، شوخ 
.دنازرل یم  ار  مناج  ياه  گریوم  يولع ، یتهبُا  میوگ ، یم  هک  ار  وت  دنا ! هتسشن 

.دناوت يوجو  تسج  هب  زور  هنابش  شتآ ، بآ و  داب و  كاخ و  هک  نانچ  نآ  منز ؛ یم  تیادص 

شوخرس نم ، دنک و  یم  مدنلب  قشع  تلیضف و  ياه  نامسآ  ات  تدای ، تسا ! شیوخ  راصح  رد  هلاچم  ییوگ  وت  یب  نیمز  سابع ! ای 
ياه مدق  مناوخ و  یم  زاورپ  هب  ار  متدارا  ناگدنرپ  تفیرش ، ناتسآ  رب  .مروخ  یم  هطوغ  لیدب ، یب  یهوکـش  رد  تسدقم ، هحمل  زا 

.مراذگ یم  هدید  رب  ار  تدنمجرا 

نیدلاردب مظاکدمحم  / مشاه ینب  هام 

.تسا هدش  مخ  راثیا ، دیشر  تماق  لباقم  هام ،

يراج نیمز  يریوک  كانـشطع و  ياه  هظحل  رد  یقاس ، شوخ  رطع  .دـنیآ  یم  اـه  مسبت  .دـشخرد  یم  هیدولوم  میظعت ، ناتـسد  رد 
.تسا میجح  ياه  هدنخلگ  ناغمرا  دیپس ، تسدکی  تکرب  .دنا  هدرک  ادتقا  زورما  هب  اه ، تداشر  .تسا 
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.تسا زورما  درواتسد  ناوارف ، لضف » »

: دناوخ نینچ  اه ، هیناث  اب  هارمه  افو و  ناشخرد  هرهچ  هب  داد  مالس  دیاب  زورما ،

(1)« وگم چیه  رمق  ریغ  مرمق  مالغ  نم  »

جیاوحلا باب 

.دنکارپ یم  ار  تفرعم  بدا و  زبس  يوب  مالسلا ،» هیلع  سابع   » کین دای 

.تسا ایرد  هب  ور  ياه  لسوت  ِیمامت  يوگ  خساپ  شا ، ینارون  مان 

.تسا تفرعم  بسک  يارب  وا ، هب  لسوت  زور  زورما ،

.تسا ُرپ  مالسلا » هیلع  لضافوبا   » تامارک ناتسورس  زا  راصعا ، همه  ياه  مشچ 

.تسا هدیشچن  يزیچ  یقاس ، ِلصو  يایرد  زا  درَبَن ، لیاضف  رخآ  ات  يرفس  رد  ار  لد  زورما  هک  ره 

توتف ياه  حرط 

.تسا ؤلألت  ُرپ  مالسلا ، هیلع  سابع  مان  ساسحا ، افو و  ياه  لزغ  تیب  هاش  رد 

.دوش یم  لماک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رانک  رد  گرزب ، مان  نیا  اب  البرک ، ِخرس  ِباتک 

.دوبن یلدایرد  نینچ  زا  ییاریذپ  ِقیال  تارف ، تشاد و  روضح  نآ  رد  سابع ، ِيافو  هک  دوب  كاخ  زا  يا  هلحرم  البرک ،

.تساه نامسآ  ِناراب  هسوب  وا ، لوبقم  ناتسد  تسا و  یقاب  تارف  ِیناشیپ  رب  زونه  مرش ، نیا 

باذـج سابع ، مان  مه  زاب  ینکفا ، رظن  ار  توتف  ياه  حرط  هشوگ  ره  يرگنب ، ار  یگتـشذگدوخ » زا   » ِياج ره  اه ، نرق  زا  سپ  الاح 
.تسا

وحم ار  ناینیمز  ِیلد  هایـس  هک  تسا  نامیا  ِرورغ  رپ  يوزاب  تسا ؛ راثیا  ِيوق  هینب  تسا ؛ يروالد  تیاـمح و  زا  ییاـیند  زورما ، دولوم 
.دنک یم 
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یجیهم هبادوس  / دشابن روای  یب  قشع ، تساوخ  ادخ 

زا تانئاک ، مامت  هک  يدوب  هتفرگن  لکـش  ندـش »  » ِنطب رد  زونه  .دـنامن  اهنت  اداـبم  زور  رد  قشع ، هک  دوب  نیا  وت  ندـمآ  هناـهب  اـهنت 
یب قشع » ، » هار رد  هماگنه  نآ  رد  هک  يا  هراچ  یپ  رد  دـندوب و  ریبدـت  راـک  هب  تسد  خرـس ، ياروشاـع  نآ  نینوخ ، زور  نآ  ِساره 

.يدش زاغآ  ...يدش  رادیدپ  یشاب و  وت  هک  تساوخ  نینچ  ادخ  دشابن و  روای 

شطع مزب  قنور 

.دندمآرد هزرل  هب  اهنآ  دیچیپ و  نیمز  توخر  رد  تیاپ  يادص 

ياه بآ  نیبج  رب  لزا  زا  هیبش ، یب  ِزور  نآ  ثیدـح  .تسـشن  هایـس  كاـخ  هب  دیچیپرـس ، وت  زا  هک  يزور  يراـج ، هفـسلف  نیا  بآ ،
، لد نیگنـس  رهن  کی  ياه  هعرج  یپ  رد  ایرد ، زا  ینهریپ  اب  يدرم  يزور  هک  دنتـسناد  یم  نیمز  زاغآ  زا  اه  هرطق  .دوب  کح  ناهج 

.دراپس یم  هفقو  یب  ياه  هزین  اهریت و  هب  ار  دوخ  دفاکش و  یم  ار  ریوک  رگج 

.دیسرن نارامخ  ياه  بل  هب  تشاد ، رغاس  رد  هک  ینکفادرم  بارش  دوب و  قنور  ار  شطع  مزب  هنایقاس ، هک  يدرم 

يدش زاغآ  وت 

يولع كاب  یب  ربص  مامت  راد  ثاریم  تشاد و  راّرک  ردـیح  زا  بسن  هک  یتقاطرپ  ِییالابدـنلب  اشگربیخ و  یناوزاب  اب  يدـش ؛ زاغآ  وت 
.دادن تیاضر  ارهز  نادنزرف  يزینک  هب  زج  زگره ، دوب و  همطاف  یب  ِیلع  هناخ  غارچ  هک  ییادخ  ینز  ناماد  زا  دوب ؛

.دید یم  ار  وت  ریلد  ياه  تسد  باوخ  دوب و  وت  هار  هب  مشچ  دالیم ، حبص  نامه  زا  تارف ،

.دندش یم  باریس  وت  مسا  اب  نیمز ، ناگنشت  بل  مامت  دندرک و  یم  ضغب  وت  مان  اب  مسوم ، نامه  زا  راگزور ، رارق  یب  ياه  کشم 
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! ...نینبلا ما  رسپ  يدمآ  شوخ 

!... مشاه ینب  رمق  يدمآ ، شوخ 

ِراد ملع  هک  دنریظن  یب  هچ  ناوزاب ، نیا  ندش ! یقاس  يارب  دنبوخ  هچ  اه  تسد  نیا  دنز ! یم  جوم  یتعاجش  هچ  اه  مشچ  نیا  رد  هآ ،
! دنشاب نم  نیسح  هیتآ 

.تسا مُهَنَیب » ُءامَحُر  رافُکلا  یَلَع  ُءاّدِشَا   » توالت نامگ  یب  دنلب ، یناشیپ  نیا 

! یقشاع نابرهم و  يومع  هچ  هّللا ، لوسر  مرح  تشاد و  دهاوخ  يا  هتسجخ  نوراه  هچ  اونین ، ياسوم  زوسرگج ، زور  نآ  رد 

.دریگب شیوخ  رد  ار  ما  هنشت  ناکدوک  مامت  ات  تشاد  دهاوخ  بات  ادرف ، تسا ، نم  شوغآ  رد  زورما  هک  یلفط  شوغآ 

ردـپ هاچ  رد  رـس  ياه  هیرگ  سنج  زا  هک  یکـشم  ندیـشک  شود  هب  يارب  نک ، نت  هنییور  ار  تیاه  هناش  نم ! ساـبع  يدـمآ  شوخ 
هب نیسح »  » رـضحم رد  دنداتفا ، كاخ  رب  رگا  هک  ار  تناوناز  دروایب و  بات  ار  هنیک  ِیگبعـش  ات  نک  ایهم  ار  تیاه  مشچ  .دوب  دهاوخ 

.دشاب هدنام  همادا  یب  تسد و  یب  تقشاع ، شوغآ  رگا  یتح  دنزیخرب ؛ بدا 

یب ناکرتخد و  یگلاس  هس  ياه  هلان  زا  رپ  هک  يا  هیتآ  یگنشت ؛ ریـشمش و  هزین و  هدنیآ  مامت  يور  رب  اشگب  شوغآ  زورما ، نیمه  زا 
شطع ِنادیهـش  يراج و  تارف  گنر  هب  بنیز ، تراـسا  گـنر  هب  نیـسح ، يولگ  نوخ  گـنر  هب  يا  هیتآ  تسا ؛ ههاـم  شـش  یباـت 

 . ...هدز

.دیایب تا  يردام  هب  همطاف  هک  يزور  يارب  شاب  رظتنم  نینبلا ! ما  رسپ  يدمآ  شوخ 

هداز حیبذ  هرطاف  / مشاه ینب  هام 

.تسا قرغ  هنیآ  رون و  یناشفا  تسد  رد  هنیدم ، نامسآ 

.دنرادرب رون  ياه  حدق  مشاه ، ینب  ِهام  نازورف  راسخر  زا  ات  دنا  هدمآ  درگ  مالسلا ، هیلع  یلع  الوم  هناخ  یلاوح  رد  اه  هراتس 
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.دنا هتسب  لیخد  مالسلا  هیلع  یلع  لگون  ناتسد  رب  همه  اه ، بلق  بات  یب  هرجنپ  تسا و  هسامح  ناشکهک  دلوت  نامز  کنیا ،

شوهدم ادیش و  نایملاع ، ات  تسا  هداد  لگ  اه ، یگنادرم  اه و  یبوخ  مامت  نوناک  مالـسلااهیلع ، نینبلا  ما  ِناماد  ِناتـسوب  رد  بشما ،
.دنوش شا  يزابناج  شوخ  میسن 

.دهد یم  تکرب  ار  نایسدق  هنابش  ِلفحم  مالسلا ، هیلع  سابع  ینامسآ  ِمارم  ِحدم  بشما ،

ِتریغ تعاجـش و  هک  يردارب  لضفلاابا ؛ يافو  سنج  زا  تسا  يردارب  مالـسلااهیلع ، همطاف  نارـسپ  هب  نابرهم  ِيادخ  هیدـه  بشما ،
.دنک یم  ناروف  شکاپ  هنیس  رد  مالسلااهیلع ، ارهز  نادنزرف  تبحم  تدارا و  تسا و  يراج  شنامشچ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

جیاوحلا باب 

! نیسح هدادلد  دیرم  يا  دنک ، یم  عولط  وت  دنلب  مان  يادتبا  زا  قشع ، ِباتفآ 

دراد یمرب  رس  كاخ ، لئاضف ، اه و  یبوخ  ردپ  يا  دوش ، یم  دلوتم  وت  ِروضح  ِزبس  ِیلاوح  زا  اه ، تلیـضف  اه و  یکین  ِناغارچ  لصف 
! ادخ حلاصدبع  يا  دروآ ، هدجس  وت  هنادرم  دنلب و  یناشیپ  رب  ات 

! دهد یم  نالوج  راو  یلع  یتریغ  تریلد ، ناوزاب  رد  تسا و  روانش  تشهب  نیگآرطع  میسن  وت ، هاگن  رد 

.تسُج وت  ِبیجن  ِناگدید  رد  دیاب  ار  تناتم  بدا و  ریسفت  تندمآ ، زا  دعب 

.دنتسین مالسلا  هیلع  نیسح  تبرغ  ِنارگن  اه ، هظحل  رگید  تندمآ ، اب 

شنیسح ناتسد  هدوسآ ، لایخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  یتسه ، وت  ات  .تسا  مرگلد  وت  هناردارب  تمه  هب  مالـسلااهیلع ، بنیز  یتسه ، وت  ات 
.دراپس یم  وت  ِتدارا  ياه  تسد  یمرگ  هب  ار 

ِناتـسد تعافـش  هب  اه ، تجاح  مامت  ضغب  دنراد و  هیکت  وت  ربتـس  ناوزاب  هب  هنیدم ، ياهنت  ياه  لخن  یـشاب ، وت  ات  جـئاوحلا ! باب  ای 
.دنبای یم  شیاشگ  وت  هدیرب 

نایتشهب کشر 

هیلع یلع  تردـپ  هک  دـکچ  یم  ییاج  رد  تسرد  اـهربا ، سیخ  ِکـلپ  .دراـبب  هسوب  ِناراـب  وت ، ناوزاـب  رب  اـت  دوش  یم  مخ  نامـسآ ،
.دراذگ یم  راگدای  هب  هسوب ، زا  هفوکشرپ  ِتشد  کی  نآ ، یشاوح  رب  مالسلا ،
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هنافراع ِیشم  زا  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ناکدوک  هب  تدارا  دسر و  یم  یبالک »  » ِناعاجـش هب  نآ ، بسن  هک  یتبالـص  اب  يا ؛ هدمآ  وت 
.دراد تیاکح  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 

.دزادنایب نیفص  هراکم  ِیلاها  تشپ  رب  هزرل  ردیح ، رسپ  هناریلد  ِریشمش  ِقشم  ات  ییآ ، یم  وت 

ِياقس يا  مالسلا ، هیلع  نیسح  هدیروش  رادملع  يا  کنیا  .دوش  مالسلا  هیلع  بارتوب  یندل  ملع  هنیجنگ  وت ، خارف  هنیس  ات  ییآ  یم  وت 
! اونین کشم  یب 

ِناتـسد هک  تردام  ینامـسآ  رذـن  ِتنمیم  هب  دـش ، یتوهال  سای ، ِتیمیمـص  ِناماد  رد  عادو ، هظحل  رد  هک  تنامـشچ  ِجارعم  نمی  هب 
تفارش هب  وت و  کچوک  هقادنق  هب  مالـسلااهیلع ، بنیز  هنارهاوخ  ِهاگن  شابداش  هب  دناشک ، یم  همطاف  نیـسح  هاگنابرق  هب  ار  وت  دیپس 

! نک باریس  دوخ  ِلاصو  ِمزمز  ِتوالح  هب  ار  نامتدارا  هنشت  ماک  دننآ ، ترسح  رد  نادیهش  مامت  هک  وت  یتشهب  ِماقم  نآ 

داژن لیلخ  هدیعس  / ریز هبرس  راوتسا و 

ریلد تواخساب و  نابرهم و 

ریز هب  رس  راوتسا و  هوکشاب و 

رادیاپ هلق  هچره  لثم 

رون رپ ز  ؤلألترپ ، همین ، ِهام  هام ، لثم 

نینُح ربیخ و  گرزب  حتاف  راگدای 

نیسح تمرح  رادساپ  و  افو ، هصرع  زات  هکی 

نم دنلبرس  روبص و  ردارب  ماوت  اب 

! نم دنمدرد  بلق  نیمغ و  لد  مهرم 

شورخرپ ياهدور  هیبش  يا 

ریذپلد تخرد ، هیاس  لثم  تسرد  يا 

! ریسا سک و  یب  دنمدرد و  هچره  دیما  هیام 

تسوت تسد  هب  نامز  هلق  حتف 

راگدای وت  زا  تماقتسا  ربص و  افو و  يا 
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یتواخس رپ  ربا ، لثم 

رابب ناقشاع  مامت  لد  رب 
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زابناج زور 

نایلیلخ يدهم  / تراشب غاب 

( زابناج هژاو  فورح  زمر   ) تراشب غاب 

ج؛

.ادج افج ، روج و  زا  ملادج و  رد  نبُج ، لهج و  اب 

.درادن نایرج  تیدج  دهَج و  زج  مناج ، مسج و  رد  مراد و  ياج  هّللادنج ، عمج  رد 

نادواج یهاگیاج  ناناج ، ِراوج  رد  ات  ما ، هتفرگ  يزابناج  ِزاوج  اه ، ههبج  رد  راکافج ، ِنادـالج  راوخ و  هریج  ِناـیناج  اـب  گـنج  رد 
.مبای

ا؛

.مراد نایشآ  یهاگآ ، نامیا و  ِنامسآ  ِیبآ  ِقافآ  رد 

هب ار  شمارآ  شیاسآ و  یهلا ، ماکحا  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  ات  ما ، هتسارآ  طابضنا  ناکرا  لوصا و  اب  ار ، صالخا  تماقتسا و  راثیا و 
.مروآ ناغمرا 

.ددرگ نامیا  راونا  زا  هدنکآ  دبای و  شمارآ  یکدنا  ما ، هتفشآ  ِنوردنا  ات  ما ، هتفرگ  تفلا  هآ ، کشا و  اب 

ن؛

.مهد یم  دیون  نامدرمان ، ناسکان و  هب  ار  يدوبان  قافن ، گنرین و  اب  عازن  درَبَن و  رد 

.مَوَش لیان  کین ، یماجرف  هب  ات  میوج ، یم  ترصن  یهلا ، دودحمان  یهانتمان و  ياه  تمعن  زا 

ب؛

.رود هب  ییوگدب ، ینیبدب و  زا  مرازیب و  تلاطب  زا 

.مرادن میب  نادرخ ، یب  ناراکدب و  زا  مناگراچیب و  ناسک و  یب  يوزاب 

.ما هتسب  نیرب  ِتشهب  یقاب و  يارس  هب  لد  ما و  هتفای  تریصب  یلاعت ، يراب  تراشب  ِغاب  رد 
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ا؛

همحر تما  ماما  يارآ  راکفا و  و  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  فادـها  اه و  نامرآ  راشتنا  میوزرآ : تسا و  راهطا  همئا  ایبنا و  هب  مداـقتعا 
.هللا

.مزادنارب ار  نانمیرها  رامعتسا  دادبتسا و  ساسا  نینهآ ، يا  هدارا  یهلا و  ياهدادما  زا  دادمتسا  اب  منآ  رب 

.تسا بناجا  اکیرما و  ربارب  رد  یمالسا  تما  داحآ  توخا  ماجسنا و  ما ، هشیدنا 

ز؛

.رذحرب ییوگروز ، ندز و  نابز  مخز  زا  مرازیب و  ییوج  هدایز  يزودنَارز و  زا 

.تسا راگدرورپ  رکذ  همزمز  منابز ، رویز  تنیز و  منادهاز و  هرمز  رد 

 . ...تسا رای  يابیز  فلز  ِيریجنز  ملد  ما و  هدنز  دیهش 

نایبیبح هّللا  حور  / يدبا شمارآ 

رگید یتح  .دـش  یم  ماجنا  وا  يور  رب  هک  دوب  یلمع  نیمتـشه  یـس و  نیا ، .دوب  هدـیرب  ًاعقاو  رگید  .دوب  هدرک  قاط  ار  شتقاط  درد ،
هک داتفا  رتکد  فرح  دای  هب  .دروآ  یم  بات  مه  ار  یحارج  غیت  زوس  تقاط  درد  شیپ ، هعفد  لثم  دـیاب  دوبن و  مه  یـشوه  یب  ناـکما 

یعطقم نامرد  کی  طقف  اه  لمع  نیا  دوش ؛ لح  تلکـشم  اه ، لمع  نیا  اـب  یـشاب  هتـشاد  راـظتنا  دـیابن  : » تفگ یم  درـسنوخ  یلیخ 
!« تسا

هک دوب  هدشن  لماک  شنهذ  رد  زونه  هلمج  نیا  ...هاکناج ؛  درد  نیا  زا  یتفریذپ و  یم  مدیهش  ناتـسود  اب  مه  ارم  دش  یم  هچ  ایادخ !
نیا اب  هآ ! درد ، نیا  اما  وت ؛» ياضر  هب  ما  یضار  یهلا ! : » تفگ هتسهآ  هناهاوخرذع ، ینحل  اب  دش و  يراج  شمشچ  هشوگ  زا  کشا 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رب  هاتوک  يرعش  هک  داتفا  لمع  قاتا  هرجنپ  تشپ  هب  شمشچ  ناهگان ، ...درک ؟ یم  دیاب  هچ  یگشیمه  درد 

تسین اود  ار  تدرد  تفگ  مبیبط  »

« تسا نیسح  نامرد  ارم  درد  یلو 

؛ هتفرگ ار  شدوجو  همه  يدبا ، شمارآ  درک  ساسحا  دمآ ؛ دوخ  هب  ریس ؛ ِریس  تسیرگ ؛ .دش  يراج  شنامشچ  زا  کشا  رایتخا ، یب 
! درک یمن  ساسحا  مه  يدرد  رگید  ایوگ 

مارآ ياهاپ  نآ  تیاکح 

ایند مدوب و  وت  ياج  هدش ، هک  مه  زور  کی  يارب  مدرک  وزرآ  اهراب  .تسا  هنوگچ  راد  خرچ  یلدنص  نآ  يور  رب  یگدنز  مناد  یمن 
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رب یگدنز  منک  یم  ساسحا  .متسیرگن  یم  وت  رظنم  زا  ار 
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.یکدوک نارود  هب  درب ؛ یم  هتشذگ  هب  ار  ناسنا  یلدنص ، نآ  يور 

»؟ نووج يروطچ  : » یسرپ یم  یگشیمه  يدنخبل  اب  ینک و  یم  دنلب  ار  ترس  تمحز  هب  ینیب ، یم  ارم  هاگره  هکنیا  هن  رگم 

! تسا هدننکش  تبلق  فیطل و  تحور  ردق  نیا  نیمه ، رطاخ  هب  دیاش 

کئالم لاب  رب 

، تیاه تسد  ینک و  یم  اج  هباـج  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ار  دوخ  تمحز  هب  هک  مدـید  یم  تا  هنهک  رچلیو  يور  رب  ار  وت  هک  هاـگره 
وت هب  ار  دوخ  ییاه ، هنزو  نوچ  دناوت و  رابرس  اهاپ ، نیا  مدرک  یم  رکف  .متشاد  يدب  ساسحا  دشک ، یم  ار  تتکرح  یب  ياهاپ  روج 

وـضع نیرت  شزرا  اب  هک  متفایرد  يزرو ، یم  قشع  هتفر  ياهاپ  نیا  هب  هنوگچ  وت  مدـید  یتقو  اما  دـنا ؛ هدرک  لیمحت  تا  یگدـنز  و 
هداهن ایند  نیمز  رب  دـیابن  رگید  هداهن ، مدـق  یهلا  شرع  رب  هن ؛ هک  کـئالم  لاـب  رب  هک  ییاـپ  رخآ  دـناوت ؛ هتفر  ياـهاپ  نیمه  تندـب ،

 . ...دوش

مدوب وت  ياج  شاک 

هب طقف  يدش ، زابناج  یتقو  یتح  مدرکن ؛ تداسح  وت  هب  هاگ  چـیه  يدوب ، رتولج  نم  زا  هشیمه  هکنیا  اب  هک  یناد  یم  بوخ  تدوخ 
.منک ناهنپ  ار  ما  ینورد  ترسح  مناوت  یمن  رگید  اما  ...وت ؛ اب  یتسود  هب  مدرک و  راختفا  وت 

لد هت  زا  مسر ، یم  زور  نیا  هب  هک  لاس  ره  .تسا  هدروخ  هرگ  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ماـن  اـب  راـبناج ،-  زور  وت -  زور  رخآ 
!« مدوب وت  ياج  شاک  يا   » منک یم  وزرآ 

يریما نیسح  / يراد دوخ  اب  ار  دیهش  هرطاخ 

.تسا هدش  تنشور  مشچ  باجح  ام ، یگدولآرهش  هانگ  تسین ؛ وس  مک  وت  نامشچ 

.تسا هدرک  هاتوک  ار  تتسد  لاجم  ام ، یلاخ  ياه  تسد  تسین ؛ هدیرب  وت  ناتسد 

.یشک یم  ار  نامریگ  نیمز  راکفا  روج  تسین ؛ هتسکش  تیاپ 

.يا هدروآ  هفحت  ام  تلفغ  يارب  ار  دیهش  هرطاخ  راب  هلوک  وت ، میا و  هدنام  زاب  وت  یهارمه  زا  نتسناوتن ، مرج  هب  ام 
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سابع هدیرب  ياه  تسد  ربمایپ 

؛ اجنیا ات  ههوک ، ود  زا  هچملـش ، زا  زارد ؛ هار  زا  هتـسخ  .منم  هدـنام ، اجرب  هداتفا  ياـپ  زا  مشچ ، رب  راـی  هاـگن  شود ، رب  قشع  ثیدـح 
.دنا هتشاذگ  میارب  وس  یب  یمشچ  دنا و  هتفر  نارای 

.دنک یم  مرادیب  هناخ ، ریگلد  راوید  مرس و  دروخرب  يادص  زور ، ره 

هدـیرب و ياه  تسد  ربمایپ  ات  میا  هدـنام  میراد و  شود  رب  یتلاسر  میاه ، مخز  نم و  اما  دـنرظتنم ؛ اـه  یلیخ  .تفر  دـیاب  دـیوگ : یم 
.میشاب نت  یب  ياهرس 

دنام نامسآ  هرطاخ  رد  نامتسد 

داد سپ  دیاب  ار  نت  تیراع  .تسین  راع  ییانیبان  ار  ناگدیدنخ  گرم  مشچ  رد  مشچ  .تسین  بیع  ییاپ ، یب  ار  ناگتفر  ادـخ  ياپمه 
رگا هک  نامـسآ  نیمز و  ناـج  اـب  دوـب  يدـهع  لزا ، زور  زا  ار  اـم  .تفرگ  دـیاب  سپ  مـیا ، هتـشاذگ  ورگ  لزا  زور  هـک  ار  يدـهع  و 
زامن میزاس و  وضو  بآ ، یب  تسد و  یب  اپ و  یب  دـنام ، نامـسآ  هرطاخ  رد  نامتـسد  ياـه  هکت  درک و  ناـمریگ  نیمز  اـپ ، نتـسکش 
هماقا هراما ، سفن  یگنـشت  تین  هب  خـیرات ، ریوک  تقیقح  رد  قشع  زور  نیمهد  رهظ  هک  يزامن  یمخز  میزامن ؛ یمخز  اـم  .میرازگب 

.دش

مشک یم  تلاجخ  ینک ، ادص  ار  ممسا 

زا دنکن  دشابن ! تسد  رد  تنآرق  بآ و  هساک و  دـنکن  دـتفیب ! تنابز  زا  داکَی ،» ْنِا  َو   » دـنکن موش ؛ یم  کیدزن  هناخ  هب  مراد  مردام !
رطاخ هب  ار  ما  یکدوک  ياروشاـع  ندوب  اقـس  تین  اـت  ما ، هدـمآ  تسد  اـپ و  یب  ما ؛ هدـمآ  نم  يزیرب ! کـشا  یـشکرب و  هآ  مندـید ،

.ما هدروآ  هدیرب  ياه  تسد  يالوم  زا  یمان  میاه ، تسد  ياج  هب  ما و  هدمآ  .يروایب 

: ینک میادـص  یتـقو  منک ، تهاـگن  مناوـتب  دـیاش  .مشکب  تلاـجخ  رتـمک  یکدـنا  ینک ، ادـص  ار  ممـسا  راـب ، نیا  رگا  هک  ما  هدـمآ 
.لضفلاوبا

رورسم بنیز  / هتخوس ياه  لخن  راگدای 

نیرت هنارک  یب  نیرت و  كاپ  همشچرس  تدوجو ، .هدنام  اج  هب  شیاین  اعد و  ياه  بش  همین  لالز  ياه  کشا  ياپ  اج  تنامشچ ، رد 

تماقتسا زا  یناشن  تورس ، نوچ  تماق  تسا و  تبحم  قشع و  ياه  نوناک 
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.سوه اوه و  ربارب  رد  یتخاس  يّدس  تدوجو  رب  نمشد ، ياه  هلولگ  یبرس  ياه  هکت  زا  .يدرمیاپ  و 

یحرط تبلق ، گنردیفـس  موب  رب  یتشاذگن  دنریگب ؛ تلد  زا  ار  تقـشع  یتشاذگن  يدوب و  قشاع  وت  يدیزگرب ؛ دوخ ، ار  تهار  وت ،
.دنشکب گنس  زا 

.دوشن رورت  تا ، ینامسآ  ياه  هشیدنا  ات  دوشن ؛ ریسا  تلد  ات  يدرک ، راثیا 

.يدرک تباث  يداد ، هیده  ادخ  هب  هناقشاع  ار  تیاه  لاب  هک  ماگنه  نامه  ار  نیا  یتسناد و  یم  ار  ندش  هدنرپ  زمر  وت ،

مرُه زا  ات  نامب  نامیارب  راختفا ! تداهـش و  راثیا و  تمواقم و  ياه  هظحل  راگدای  هتـشارفارب ! ياه  مچرپ  هتخوس و  ياه  لخن  راگدای 
.دریگ ناج  نامدوجو  رد  یگدازآ ، يدازآ و  دایرف  تا ، ییادخ  ياه  سفن 

! اه نامسآ  نیمز و  راختفا  يا  اه و  ناشن  یب  ناشن  يا 

یتمعن اتیزر  / ایرد ترضح 

زابناج کی  رسمه  نابز  زا 

متشاذگ اپ  نطو  هار  هب  نم  تفگ ، یم 

متشاذگ اج  مپچ  ياپ  ههبج  هب  متفر 

مدیشک و شنورد  مخز  يور  هب  یتسد 

متشاذگ ایرد  ترضح  تشپ  هب  یتشپ » »

تفگ هک  متخاس  شبت  يارب  يا  هیوشاپ 

متشاذگاو وا  هب  هدوب  هکره  ِلام  اپ ،

شبل زا  تخیر  اه  هرطاخ  درک و  هفرس  یه 

متشاذگ اشامت  هب  ار  هیرگ  ناراب 

دوش یم  سابع  ترضح  هیبش  دراد 

متشاذگ اپ  شمغ  میرح  رد  هک  يدرم 

دنز یم  لاب  رپ و  هتسکش  رپ  هک  الاح 
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متشاذگ ارهز  ترضح  ياج  هب  ار  دوخ 

قشع ریسم  رد  نکن  لایخ  نامسآ  يا 

متشاذگ اهنت  هبترم  ود  ار  سابع 

یتمعن اتیزر  / هتسشن هشیمه  ِدرم 

نازابناج نارسمه  هب 

مه الاح  گنج  مخز  رگا ، دراد  همادا 

مه الیل  تسا  هدنمزر  نونجم  ریغ  هب 
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داد ردام  شقن  دیدنسپ و  هک  ار  وت  ادخ 

مه اباب  شقن  وت  تسد  هب  هدرپس  کلف 

يدیشروخ درم -  ِدرد  یلدنص  تشپ  وت 

مه ایرد  رانک  وت  هرظنم  تسا  شوخ 

دوش دیهش  شدوخ  اهنت  هدماین  شلد 

، مه اب  ات  هتفرگ  ییاتود  ياه  تیلب 

دیوش راوس  ادخ  راطق  هب  نانز  مدق 

مه اجنآ  تشهب  دشاب  وت  ياپ  ریز  هب 

؟ تفگ هچ  وت  اب  هتسشن  هشیمه  ِدرم  ِتوکس 

مه الاح  قشع  هب  منیرت  هداتسیا  هک  - 

یتمعن اتیزر  / ینابغاب مسر 

( نازابناج ِنارسمه  هب   ) ینابغاب مسر 

ار یناوج  یتخیر  لگ  هخاش  ياپ  هب 

ار ینابغاب  مسر  يا  هدش  دلب  اجک 

یتقو دنز  یم  هسوب  وت  خر  رب  هتشرف 

ار یناوختسا  درم  نآ  یشک  یم  شود  هب 

تفر دهاوخ  تشهب  اّوح  لپ  زا  مدآ  هک 

ار یناشن  رگا  دشاب  هدمآ  تسرد 

یلو وت  قیاقش  غاب  تماق  هتسکش 

ار ینابرهم  دنب  يا  هدز  هرگ  شوخ  هچ 
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مخز هنارک  رد  هک  یگرزب  ناحتما  هچ 

ار ینامسآ  غرم  يا  هدش  نابیاس  وت 
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مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشکی

دادرم 1386  28

نابعش 1428  5

Out.2007.19

نایلیلخ يدهم  / دنخبل کی  هاگن ، کی 

ُهَّبُح ُرِهُْظت  َْتنَا  َهلِالا َو  یِصْعَت  »

ٌعیَدب ِلاعِْفلا  ِیف  يرْمََعل  اذه 

ُهَتْعَطَال ُهَّبُح  ُرِهُظت  َتنُک  َْول 

(1)« ٌعیطُم ُّبُِحی  ْنَِمل  َّبِحُْملا  َّنِا 

.دنراب یم  ینامسآ  ياه  لد  رب  زونه  دنراد و  ربا  رد  هشیر  هک  ییاه  هژاو  اب  ...یتفگ  ادخ  يارب  ار  تلد  تمامت 

! میدوشگ یم  اعد »  » هب یتسد  یکشاک  میدوب ! هدیمهف »  » زین ام  یکشاک 

! میدرک یمن  اعدا  طقف  میدرک و  یم  ادا  ار ، قح  ِیتسود  ِقح  يا  هرذ  یتح  یکشاک 

! میدوبن هانگ  لها  زگره  میدوب ، ادخ  ِتسود  رگا 

! میتفگ غورد  میتفگن ؛ تسار  ام  ...تسا  وت  اب  قح 

ص:125

«. ...يراد یم  تسود  ار  ادخ  ینک  یم  نامگ  يراکهانگ و  « ؛ ص 84 ج 11 ، میدق ، پاچ  راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - . 1
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.میدوبن میدوُمن ، هک  ناس  نیا  ام 

!؟ دوبن شعیطُم  دوب و  یسک  ِراتسود  ناوت  یم  رگم 

؟ تشادن هاگن  تشاد ، تسود  ار  هک  نآ  ِتمرُح  دوش  یم  رگم 

! میدرب ار  قشع  يوربآ  ...میدرپسن  قح  هب  لد  ام ،

دیرذگب ایند  زا 

َلاق مالسلا  هیلع  یسیع  َّنَا  ْمُکَغََلب  امَا  َنوُکِّسَمَتُم ؛ اِهب  اْهیَلَع َو  مُکَّنِاَف  اینُّدلا  ِراِدب  ْمُکیصُواال  ِهَرِخالا َو  ِراِدب  مکیلع  یناوِخا ! یباحـصا ؛ »
(1) «. ...َو اهُورمعَت  اهُوُربْعاَف َو ال  ٌهرَطنَق  اینُّدلَا  َنیّیِراوَحِلل :

؛ دیکرت ناهگان  مضغب  مامت  يدوشگ ، بل  یتقو  .ام  مشچ  رد  مشچ  يداتسیا ؛

(2) دیدنبن لد  ایند ، هب  »

«. دیدنبب رفس  ِراب 

: دوب هتفگ  شنارای  هب  و  دوب ، هتفشآرب  زین  وا  هک  ...یتفگ  مالسلا  هیلع  یسیع  زا  یتفشآرب و  یکدنا  هاگ ، نآ 

.دیزادرپن شا  يدابآ  هب  .دیزاسن  هناخ  جاومَا ، َرب 

شلها يارب  ار  اـیند  و  تشادـن !» ـالیو  ـالوم   » یتح میتسناد  یم  دـنچره  میتـخادرپ ؛ اـهنآ  هب  ناوارف  میتخاـس و  اـهالیو  اـما -  اـم -  و 
! میدوب لهاان  رگا  شخبب ، ار  ام  .میدورس  طقف  طقف و  اما  .تشاذگاو 

شخبب ار  ام 

(3)« تسا يربا  ما  هناخ  ياوه   » .هتفرگ تخس  ملد 

.مرگن یم  تزبس  هفیحص  هب 

(4) «. ناراهب رد  ربا  نوچ   » مرابب مراد  تسود  .مراد  بیرغ  یسح  ...و  دمحم » لآ  روبز  «، » تیب لها  لیجنا  »

(5) نآ رهاوخ  رس  رب  مه -  یلگ -  .میدماین  رانک  نآرق »  » اب هک  میَدب ؛ ام ،

! میدزن
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ج 2. لامآلا ، یهتنم  - . 1
.تسا هدیهوکن » يایند   » شترضح دوصقم  دیدرت ، یب  - . 2

.جیشوی امین  زا : - . 3
.يدعس زا : - . 4

«. نآرقلا تُخا  « ؛ دنا هداهن  نینچ  ییاه  مان  هیداجس ، هفیحص  رب  قیقحت ، لها  - . 5
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(1)« نود  » ار هغالبلا » جهن   » هک نانچ  میتشادن ؛ هاگن  ار  شرهاوخ  ِتمرُح  میتشاذگ و  رانک  ار  نآرق 

میدومن و

.میدوبن شفصو  يارب  روخرد  يا  هژاو  لابند  هب  یتح 

! میدرک تنایخ  نآرق ، رهاوخ  هب  میدرواین و  اج  هب  ار  يردارب  قح  رگا  شخبب ، ار  ام 

نک مسبت  میارب 

! یلع ای 

(2) .تَدَناوخ یم  ترخآ  رد  زین  ادخ  هک  تمناوخ ؛ یم  ایند و  رد  تمهاوخ  یم 

؛(4) نایاون یب  مدمه  ؛(3)  ناگشیپ تدابع  ِتنیز  يا 

؛(5) نارابدرب نیرترابدرب 

! مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  ناسک  نیرت  هیبش  ...و  ؛(6)  ناورم کلملادبع  ِدزن  لوزعم  يرادنامرف  هدننک  تعافش 

لُگ مناج  لد و  رد  .دـنب  ورف  مناهانگ  زا  ار  تیاه  مشچ  یتفـشاین ! یـسک  رب  یتفگن و  هَن »  » سک چـیه  هب  هاـگ  چـیه  مناد  یم  يرآ ،
.نک مسبت  میارب  زورما  .نُک 

.مشاب داجس »  » وت لثم  مهاوخ  یم  .مشابن  داشلد  ایند  هب  رگید  مهاوخ  یم 

.نک مداشلد  یهاگن ، هب 

.نک مدازآ  سفق ، نیا  زا  تسا ؛ مک  ندیشک ، سَفَن  يارب  اوه  اجنیا ،

ص:127

هبطخ رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  دراد ؟ ...و  ینییاپ  یتسَپ ، زج  ییانعم  نود »  » رگم و  قولخملا !» مالک  قوف  قلاخلا و  مالک  نود  - . » 1
نامیا اب  ار  شبلق  دـنوادخ  هک  ینمؤم  هدـنب  زج  هک  تسا ، راوشد  سب  يراک  اـم ، بلاـطم  تخانـش  : » دـیامرف یم  هغـالبلا  جـهن   189

رد نآرق و  رسفم  هغالبلا ، جهن  .دنتسه » نابهاگن  میلس ، ياه  لقع  نیما و  ياه  هنیـس  طقف  ار  نام  ثیداحا  و  دریذپن ؛ ار  نآ  هدومزآ ،
.تسا نآ  وترپ 

و نیدـباعلا ؟ نیز  تساجک  دـیآ : یم  ادـن  تمایق ، زور  میناوخ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ، » ج 2 لاـمآلا ، یهتنم  - . 2
«. دیآ یم  دهد و  یم  خساپ  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مدنزرف  منیب  یم 
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یهتنم کن : دیدرگ ؛ بقلم  داجـس »  » و نیدباعلا » نیز   » هب هک  دوب  نانچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ياه  هدجـس  تدابع و  - . 3
.مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا : لقن  هب  ج 2 ؛ لامآلا ،

شترضح دنتسناد  نامدرم  تشگ ، دیهش  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نوچ  تسا : هدش  تیاور  ننست  لها  زا  یعیـش ، عبانم  رب  هوالع  - . 4
صص 153و 154. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  کن : درک ؛ یم  هرادا  هنایفخم  ار  هداوناخ  دص 

لاعتم دنوادخ  ییوگ ، یم  تسار  رگا  متفگ : وا  هب  .تفگ  یم  َدب  ارم  هک  متـشذگ ، یـسک  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  - . 5
ص 13. ج 11 ، میدق ، پاچ  راونالاراحب ، کن : .دزرمایب » ار  وت  ادخ  ییوگ ، یم  غورد  هچنانچ  و  دنک ، تمحر  ارم 

لوزعم رادـنامرف  هب  دومرف  شیوخ  باحـصا  هب  مجلم » نبا   » ربارب رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  نوچمه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  - . 6
ج 2. دیفم ، داشرا  کن : درک ؛ تعافش  ناورم ، کلملادبع  دزن  ار  وا  دننکن و  نیهوت  دوب ، هدرک  نوخ  ار  شلد  هک  هنیدم 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / يونعم قیاقد  هب  ور  ییاه  هرجنپ 

رتابیز هداجـس  رطعم  ساسحا  زا  یگنر ، چـیه  تسا و  هداجـس  هلحرم  نیرت  فافـش  زورما ، هک  دـناوخ  ناوت  یم  هنیآ ، ياـه  مشچ  زا 
.تسین

هدش هدیکچ  بارحم  رد  رولب ، سنج  زا  ییاه  شیاین  هک  دناوخ  ناوت  یم  دنوش ، یم  زاب  يونعم  قیاقد  هب  ور  هک  ییاه  هرجنپ  نیا  زا 
.تسین یهلا  ياه  هبذج  ریواصت  زا  رتارف  یطاسبنا ، چیه  تسا و 

.دنهد یم  اّنبر »  » ِتونق يوب  اهایرد ، تسا و  هدمآ  دیدپ  هّللا » ناحبس   » رکذ زا  یناتسقوش 

.دنشک یم  رپ  ادخ  راید  ات  هک  دندنخبل  هدنرپ و  زا  یناوراک  اهرعش ،

رـضحم رد  ات  دـنیآ  یم  تراشب  ِياهدورـسلگ  .دـنز  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هناخ  ِرد  هک  تسا  داش  يربخ  اـه ، يرارق  یب  ناـیاپ 
.دننزب وناز  فیفع ، يردام 

.تسین زورما  زا  رت  سدقم  يا  همادا  مالسلا ، هیلع  نیسح  ِخرس  ِطخ  يارب 

يرادیب ثیدح  توالت 

تبالص همه  نیا  يور  هبور  دبعت ؛ ِيدنمونت  نیا  يور  هبور  تسا  هداتـسیا  زاب  ناطیـش ، نایغط  تسا و  هدمآ  مالـسلا  هیلع  دابعلا  نیز 
.فافش حور  نیا  لباقم  نامیا ،

.دنک یم  توالت  يرادیب  ثیدح  هک  تسا  بش  ياه  هنافراع  ِيادص  ادص ،

.دنیوگ یم  وا  موصعم  ياه  هیناث  زا  هک  رگنب  ار  اه  هلفان  ِهلفاق 

! رکب حور  تاحفص  رب  كاپ ، ياه  لزغ  ریثکت  مان و  نیا  تسا  كرابم 

! تیرشب ناتسریوک  رب  ناراب ، ياه  هرطق  لوزن  مان و  نیا  تسا  كرابم 

شا « هیداجـس هفیحـص   » درک و یمن  يراهب  ار  اه  لد  شیاه ، بل  توارط  زا  یثیدـح  رگا  ناسنا ؛ يارب  اهزور  دـندوب  ینارگ  راـب  هچ 
! دوبن

! درک یمن  ناشخرد  نینچ  ار  اضف  وا  دای  رگا  ایند ؛ دوب  یلزنم  ْخلت  هچ 
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يدارمیلع هیسنم  / فاوط رد  یلگ 

(1) مالتسا يارب  دوب و  هدمآ  جح  مسوم  هب  زور  نآ  ماشه ،

هب تیعمج  تشپ  شیوخ ، نیزم  تخت  رد  داهن و  سپاو  مدـق  ریزگاـن ، تیعمج  ماـحدزا  زا  اـما  .دیـسر  هبعک  کـیدزن  دوسـالارجح ،
.دنام ماحدزا  نتساک  ورف  راظتنا 

.دش هدنار  سپ  یهاک  رپ  نوچ  جاجح ، هوبنا  نایم  رد  دنام و  بقع  فاطم ، زا  کلملادبع ، نب  ماشه  نوچ  یتبیهاب  رورغم و  مکاح 

نوچمه راوتسا ، یتماق  اب  امیس و  شوخ  یباتهام  نوچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دش ؛ ادیوه  رود  زا  يرون  مد ، نامه 
نایم زا  نارئاز ، هوبنا  تفر و  رانک  تیعمج  ناهگان  دیشخرد ؛ دجسم  قفا  زا  ارفَا ،

.تسشن سپاو  تفر و  بقع  مارتحا  اب  تیعمج  نیدباعلا ، نیز  ارهز ، دنزرف  لالج  تمظع و  زا  .دش  هتفاکش 

ناتـسد میمـش ، لگ  ِمیـسن  شوخ  نآ  هاگ  نآ  .دـش و  یلاخ  ِیلاخ  شلباقم  رد  مالتـسا ، هقطنم  دیـسر و  دوسالارجح  کـیدزن  ماـما ،
.تخادرپ فاطم  هب  درب و  دوسالارجح  هب  ار  كرابم 

.دوب هدناماو  ترسح  کشر و  زا  هک  یناگدید  ناهد و  هب  تریح  تشگنا  دنام و  ماشه 

تسا شیپ  رد  يرحس 

.تسا هتفر  باوخ  هب  مارآ  ونابرهش ،»  » ناماد رد  یکدوک  دنا و  هدوشگ  لاب  هنیدم  درگادرگ  نامسآ ، نایروح 

دنزرف وا  .دش  دـهاوخ  تیالو  تماما و  ینعی  گرزب ، یتلاسر  ثراو  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كاپ  هلالـس  زا  یکدوک 
.تسا نیدباعلا » نیز   » و داجس » ، » مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح 

.دوشگ کلپ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  یلاس  تسا ؛ هدوب  یکرابم  مرخ و  لاس  هنیدم ، رد  يرجه  لاس 38  کش ، یب 

ص:129

.ندرک مارتحا  يادا  ندیسوب ، ندیشک ، تسد  مالتسا ؛ - . 1
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تسوت هقلح  ِهوکش  شیاین ، زبس  ِنیگن 

مطالت رون  زا  يراشبآ  وت ، تونق  رد  .دنا  هداهن  دوجـس  هب  رـس  تبالـصرپ ، ياه  هوک  .منیب  یم  ار  وت  نم  ناراب ، دنت  ياه  هناد  ِسپ  زا 
.دراد

ناشورف نید  ناهارمگ و  تیادـه  يارب  لاعتم ، دزیا  زا  تناعتـسا  هارهاـش  نیرتهب  اـعد ،»  » ناـبز يوما ، تموکح  مومـسم  ناـقفخ  رد 
.دوب نارود 

.سب ار  ام  یمَن  نامیا ، تینارون و  جاوم  يایرد  نآ  زا  اقآ !

هدروآرب شیارب  ایند  رد  ای  دوش ؛ یم  هریخذ  شیارب  ای  دریگ : یم  ار  هجیتن  هس  زا  یکی  دوخ  ياعد  زا  نمؤم  : » مالسلا هیلع  داجس  ماما 
(1) «. دوش یم  هدنادرگزاب  وا  زا  ییالب  ای  دوش ؛ یم 

تسشن و یم  مدرم  کت  کت  رس  رب  تداعس  يامه  نوچمه  هایس ، ياه  بش  لد  رد  وت  شکلد  ياهاعد  از ، تشحو  نارود  نآ  رگا 
«، هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  روبز   » نامه رون ، هفیحص  نآ  زا  امـش  نایعیـش  زین  زورما  دش ، یم  نانآ  تیفاع  شزرمآ و  تابجوم 

.دنراد اه  هرهب 

، ناج ِدوجو  فدـص  رد  ار  یگدـنب  صالخا و  رهوگ  دـهد و  یم  الج  ار  نایعیـش  ام  لد  یلامث ،» هزمحوبا   » ياعد شوخ  همغن  زونه 
.دنارورپ یم 

دیسرب نامسآ  هب  تَورس  تماق  هوکش 

.دندوب تدوعق  مایق و  ياشامت  وحم  داب ، دیشروخ ، نامسآ ، يدش ، یم  ادخ  قرغ  یتقو  هک  اتفگش 

، دیبنج یمن  نآ  زا  يزیچ  هک  دوب  یتخرد  هنت  نانوچ  داتـسیا ، یم  زامن  هب  هاگره  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
(2) «. دنابنج یم  داب  هک  ار  هچنآ  رگم 

.میناشف یم  تکرابم  مودق  نمی  هب  ربنع ، دوع و  و  مینک ، یم  تمالس  هناقاتشم 

ص:120
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دجسم یناهج  زور 

هراشا

هبنش هس 

دادرم 1386  30

نابعش 1428  7

Out.2007.21

یتمعن اتیزر  / ناناج ِناتسآ  رب 

.تسا هدرک  دـنلب  نامـسآ  رب  تسد  هتـسشن و  یـسک  مدرک  لاـیخ  مدـید ، ار  تا  يا  هزوریف  دـبنگ  دـنلب و  ياـه  هتـسدلگ  هک  رود  زا 
زونه دروخن ! ناکت  نابایخ  رد  يزیچ  .دـناوخ  یم  ارف  ناناج  ناتـسآ  رب  نداـهن  رـس  هب  ارم  تربکا ، هّللا  نینط  مدـمآ ، هک  رت  کـیدزن 
تولخ ناگتشذگرد ، ِيامرخ  ياه  سید  اه و  غارچ  ِیگنر  ياه  هسیر  ِشوغآ  رد  اهنت  وت  .دنشورف  یم  نابـساک  دنرخ و  یم  نارباع 

؛ درک دنهاوخ  هذخاؤم  ار  ناشناگیاسمه  بیرغ ، دجاسم  هک  يزور  دسر  یم  ماجنارس  ینز و  یم  دایرف  اه  هتسدلگ  زا  ار  دوخ  يارس 
نیمادک هب  ناذا ، ماگنه  هک  دجسم  راوید  ياه  يراک  هنییآ  زا  دش  دهاوخ  لاؤس  هک  يزور  دسر  یم  .تعامج  هدش  اهر  فوفـص  زا 

! دابم یلاخ  يدجسم ، چیه  سپ  دندرک ؛ سکعنم  ار  نارازگزامن  ِیلاخ  ياج  تلفغ ،

بارحم فدص  رد 

، دراب یم  ناراب  هک  تقو  ره  الاح  دـندش ؛ نم  ياه  هدجـس  تارطاخ  شکانمن ، ياهولیز  اب  هتـسکش  ياهرهم  تبرت و  بالگ و  يوب 
ِلبمس اه ، هنییآ  هکت  .مدرک  انشآ  ناراب  هب  راب ، نیلوا  يارب  ار  محور  هنشت  ریوک  هک  ییاج  دزادنا ؛ یم  دجسم  دای  هب  ارم  كاخ ، ِرطع 

نارازگزامن ياه  مشچ 

ص:131
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رد هک  بارحم ، لثم  میوش ؛ یتمیق  ات  دزادنا  یم  یلزا  ِبوبحم  ياپ  ریز  هب  ار  ام  هک  دنتعامج  ياه  فص  هناشن  اه ، یلاق  دوپ  رات و  و 
.دهد یم  ياج  دوخ  رد  ار  ناگدیزگرب  شیوخ ، فدص 

یمزاب ُرپ  دـنیآ و  یم  اه  تسد  نیرت  یلاخ  هک  اجنآ  تسا ؛ دجـسم  دـنز ، یم  فرح  دوخ  نینکاس  اب  هک  ییاـنب  اـهنت  ناـس ، نیدـب  و 
.دندرگ

! دجاسملا اهیا  ای 

رب مالـس  درک ! دـهاوخ  لزان  شرازگزامن ، رب  ار  هرمع  باوث  اـبق ،»  » رد زاـمن  تعکر  ود  هک  هسدـقم  دـجاسم  رهـش  هنیدـم ، رب  مـالس 
زامن یتعکر  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ِلوسر  دجسم  هناتسآ  رب  منز  یم  هسوب  دنناوخ ! یم  سمشلا  ّدر  ار  نآ  هک  حیضف »  » دجسم

(1) .تسا ترخآ  هشوت  رد  زامن  رازه  هد  هریخذ  نآ ، رد 

ددرت نآ  رازاب  هچوک و  رد  هک  یهللا  لوسر  كرابم  ياه  مدـق  روبع  لـحم  هک  فیرـش  دجـسم  يا  متـسرف ، یم  مالـس  رود  زا  ار  وت 
(2) .تسا هکئالم  لیئربج و  لوزن  لحم  لیزنت و  یحو و  عضوم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدرک 

نآ نکـسم  مالـسلا و  هیلع  رـضخ  دورو  لحم  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  سیردا و  ترـضح  هناخ  هک  هلهـس »  » دجـسم هصرع  يا  مالس ،
ياعد هب  هتشغآ  ياضف  هب  مسق  دننک ! یم  تدابع  دجـسم  نآ  رد  هکئالم  هکنآ  رگم  تسین ، يزور  بش و  چیه  يا و  هدوب  ترـضح 

(3) .دیهد هانپ  شیوخ  يدنموربآ  هیاس  رد  ارم  دوخ ،

لیئربج هاگمدق  دجسم ،

.دش هیده  ناینیمز  هب  هک  تسا  تشهب  ياه  غاب  زا  یمهس  دجسم ،

.دیاشگ یم  صلاخ  ناگدنب  يور  هب  ار  عاجرتسا  ياهرد  هک  تسا  یلع  دمحم و  لیئربج و  هاگمدق 

ِلاب يادـص  دنتـسیا ! یم  وت  رد  زامن  هب  هک  هاگ  نآ  ناهاوخ ، شزرمآ  ِنازرل  ِياه  مدـق  لـحم  يا  باجتـسم و  ياـهاعد  هاـگیاج  يا 
ار کئالم 

.دندوبعم اب  نایتولخ  زاین  زار و  هقردب  هک  مونش  یم  دوجس  عوکر و  رد 

ص:132

.هنیدم راّوز  فیلاکت  نایب  رد  نارئازلا  هیده  زا : لقن  هب  - . 1
.نامه - . 2

.هلهس دجسم  لامعا  نانجلا ، حیتافم  - . 3
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تسا زاب  هدیکم  ِرد  هک  هَِّلل  ُهَّنِملَا  »

تسا زاین  يور  وا  رد  رب  ارم  هک  ور  ناز 

دیایب هک  سک  نآ  ره  وت  يوک  هبعک  رد 

(1)« تسا زامن  نیع  رد  وت  يوربا  هلبق  زا 

هاتوک ياه  مایپ 

اهنت تسود  هک  دیآ ؛ دورف  دیدزاب  يارب  امـش  ياه  لد  هناخ  هب  زین  وا  ات  دیورب  دـجاسم  رد  وا  هناخ  هب  دـنوادخ ، اب  ترـشاعم  يارب  - 
.تسوا

هب دـننک ، یم  ریهطت  ار  دوـخ  حور  تعاـمج ، سوناـیقا  رد  هـبترم  دـنچ  يزور  ریثـکت و  دجـسم  رد  ار  ادارف )  ) ياـهزامن هـک  اـهنآ  - 
.تسا رثا  یب  نآ  رد  خزود  شتآ  هک  دنا  هدمآرد  یسونایقا  تیوضع 

يداب تهزن  / شرع ات  شرف  زا 

ناسنا شیوخ ، نیرفآ  تدحو  شخب و  سدقت  تلصخ  رطاخ  هب  هک  تسا  یّلجتم  دجسم  دوجو  رد  زیچره  زا  شیب  یسدق ، يرامعم 
.دنز یم  دنویپ  تسا ، طوبرم  تشهب  زا  يو  طوبه  زا  شیپ  هب  هک  شا  یلزا  يایؤر  هب  ار 

سدـقت اب  دوب و  هدرک  هماقا  زامن  شرع ،»  » یهلا هاگراب  رد  درازگ ، زاـمن  شرف »  » رب هکنآ  زا  شیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هب شرف ، هب  هرابود  ندیشخب 

، دنوادخ قولخم  نیرت  لماک  هدجـس  هطـساو  هب  نیمز  عقاو ، رد  .دینادرگ  زاب  نآ  نیرید  هاگیاج  هب  ار  نیمز  شرع ، زا  یباتزاب  ناونع 
.دش رهطم  كاپ و 

همه دـناوخ و  یمارف  زکرم  يوـس  هب  ار  نوـماریپ  طاـقن  همه  هک  تسا  رهـش  ره  رد  ناناملـسم  هلبق  هبعک ، هناـخ  زا  تیعبت  هب  دجـسم ،
اب ینورد  دـنویپ  رد  ناشحور  دنـسر و  یم  شمارآ  تابث و  تدـحو ، هب  هناـخ  نیا  رد  دـنا ، هدـنکارپ  راـنک  هشوگ و  رد  هک  ناـمدرم 

.دوش یم  رت  کیدزن  یهلا  تدحو  هب  دجسم ،

.دزاس یم  نایامن  ار  یلاعتم  قیاقح  دراد و  هراشا  ناوضر  هضور  ینابر و  ملاع  زا  يریوصت  رب  دجسم ، رصانع  زا  کی  ره 

ص:133

.ظفاح زا : - . 1
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، نآ زبس  گنر  هک  دنک  یم  طبترم  اتکی ، راگدرورپ  اب  یتسه  ملاع  رد  ار  دوجو  بتارم  همه  دجـسم ، هطقن  نیرتالاب  ناونع  هب  دـبنگ ،
.تسا هنئمطم  سفن  مالسا و  لبمس 

هک هنوگ  ناـمه  ینعی  دـناسر ؛ یم  ناـمدرم  شوگ  هب  اـجنآ  زا  ناذا ، بلاـق  رد  ار  دوخ  مـالک  دـنوادخ ، هک  تسا  یهاـگیاج  هراـنم ،
، ناهج نیا  رد  ار  ناـسنا  کـیرات  ریـسم  هک  تسا  يرون  نوچمه  زین  هراـنم  دوش ، یم  نومنهر  یتسرپادـخ  يوس  هب  ار  ناـسنا  نآرق ،

.دزاس یم  نشور 

، يرب چـگ  نوچ  یلخاد ، تانیئزت  دزاس و  یم  رـسیم  الاب  ملاع  يوس  هب  ار  ناسنا  جورع  هنیمز  ییالتعا ، تحاس  اب  دجـسم ، ياهراوید 
یم ناسنا ، دای  هب  ار  توکلم  ینادواج  یهانتیال و  ملاع  یـسدنه ، یمیلـسا و  ریذپان  نایاپ  شوقن  اب  يراک ، سنرقم  يراک و  یـشاک 

.دروآ

یناکم دوش ، یمدآ  یشومارف  تلفغ و  هناهب  دناوت  یم  هک  تعیبط  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ نیمز  رب  یمالسا  تیونعم  رولبت  دجسم ،
.دوش زادنا  نینط  هراومه  ار  یهلا  روضح  هک  دزاس  یم 

يدمحم سابع  / شمارآ ناتسبش 

.مروآ یم  هانپ  وت  هب  اه ، هچوک  یگنتلد  زا  ریگلد  اه و  نابایخ  یغولش  زا  گنتلد 

.درک یم  مارآ  ار  ما  یکدوک  ياه  بش  همه  هک  تسا  ییالال  لثم  دنکآ ، یم  ار  اضف  هک  تیشنلد  يادص 

.مشک یم  رپ  وت  يوس  هب  رایتخا ، یب 

.زاورپ هب  دناوخ ؛ یم  شیوخ  هب  ار  مدرم  رون ، سنج  زا  يدنخبل  اب  هدوشگ و  شوغآ  هک  منیب  یم  ار  تناتسبش 

.مشک یم  سفن  متسیا و  یم  وت  هناتسآ  رد 

هنیآ هک  منیب  یم  ار  تا  یبآ  ضوح  مراذگ ، یم  مدق  هک  طایح  هب  .درذگ  یم  نالاد  زا  کنخ  یمیـسن  مراذگ ، یم  وت  شوغآ  رد  اپ 
 . ...تسا دیشروخ  نامسآ و  ییابیز 

هنذأم يولگ  زا 

تعاس سأر  تسرد  زور ، ره  .يا  هدرک  دـنلب  نامـسآ  هب  ور  هک  تسا  يرـس  تا ، هزوریف  دـبنگ  .دـنیاعد  ياه  تسد  تیاـه ، هنذأـم 
یم هناش  ار  ناشناوسیگ  وت ، ناذا  يوب  اب  اه ، تخرد  دـنوش و  یم  ریثکت  وت  نامـسآ  هشوگراهچ  رد  ناـهج ، ياـه  هراتـس  همه  ناذا ،

.دننک

ص:134
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.دوواد ياهزاوآ  تسا و  راهب  زا  رپ  تیاه ، هنذأم  يولگ 

.وت اب  ار  اه  میسن  وت ، اب  ار  اه  تخرد  مراد ؛ تسود  وت  اب  ار  اه  لصف 

رد ناگدـنرپ ، ات  دریمن ، یکیرات  رد  نیمز ، اـت  ینک  یم  نشور  تا  هناقـشاع  روضح  هب  ار  اـه  مشچ  غارچ  دوش ، یم  ریگارف  هک  بش 
.دنریمن نامسآ ، یگراتس  یب 

! ...دوبن دجسم  رگا 

هتـسویپ مه  هب  ياه  فص  .یناناملـسم  هدـنهددنویپ  نیرت  مکحم  وت ، .دریگ  یم  ناـج  وت ، ینارون  رطعم و  ياـضف  رد  نم  ياهدـنخبل 
.مینک یم  تمسق  وت  اب  ار  نامیاهدنخبل  ام ، .دروآ  یم  ناغمرا  ینس ، هعیش و  يارب  ار  يربارب  يردارب و  یتسود و  رطع  تزامن ،

.تسا يراج  مرح  رطع  وت ، میرح  رد  ییادخ و  نما  هناخ  وت ،

.تسا تشهب  يوب  زا  رپ  هک  تسا  يراج  یشمارآ  وت ، هیاس  رد 

.ادخ هب  اعد ، ياه  تسد  و  دوش ؛ یم  رت  کیدزن  مه  هب  ناناملسم ، ياه  لد  وت ، اب 

!... . هن ای  تفکش  یم  ناهج  ياه  غاب  رد  يدمحم ، ياه  لگ  همه  نیا  يدوبن ، وت  رگا  مناد  یمن 

...هک دیآ  یم  يزور 

یب ياه  بش  تا ، يا  هزوریف  دبنگ  رب  هدیبات  دیـشروخ  درذگب و  ناهج  دنلب  ياه  ماب  همه  زا  تناذا  يادص  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور 
.دنک عیقب  یهار  ار ، هدز  مغ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  همه  وت ، تعامج  زامن  رطع  و  نشور ، ار  هراتس 

.دیطلغ دهاوخن  نوخ  هب  ...و ، لیلخلا »  » ياهدجسم رد  رگید  يرازگزامن ، چیه  هک  دیآ  یم  يزور 

.دناسرب هبعک  ِیمارگ  ِندرگ  هب  ار  سدقملا  تیب  ياه  تسد  زامن ، هتسویپ  مه  هب  ياه  فص  هک  دیآ  یم  يزور 

هک یلاح  رد  دـشاب ؛ هداتـسیا  دجـسم  کی  برغ ، ات  قرـش  زا  نیچ و  دـنه و  ات  كرویوین  زا  يا ، هچوک  ره  رـس  هک  دـیآ  یم  يزور 
.دوش یم  زادنا  نینط  متفه  نامسآ  يوس  نآ  ات  شناذا ، زیگنا  لد  يادص 
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هداز حیبذ  هرطاف  / نامسآ يراهب  میرح  دجسم ؛

زا راشرـس  اه ، ناویا  .دـنناسرب  رفک ، روجید  ياه  بش  هب  ار  باتفآ  یتوکلم  مایپ  ات  دـنور  یم  جارعم  هب  هتـشارفا ، یتماق  اب  اه ، هراـنم 
.دننز یم  رپ  لاب و  اه ، هنذأم  یلاوح  رد  ناذا ، یسدق  ياه  كرپاش  دنا و  کئالم  رکذ  هتوب  لگ 

يا هبعک  نامه  تسا ؛ هدنام  اج  نیمز  يور  رب  هک  ادخ  تشهب  زا  يا  هعطق  انـشآرید ؛ تسود  نآ  يافـصاب  هناخ  تسا ؛ دجـسم  اجنیا 
.دییوب شیاوه  رد  ار  ادخ  روانش  سفن  ناوت  یم  هک 

قیقع هب  شیاه ، نوتـس  دادـتما  تسا و  هدیـشوپ  تاجانم  زبس  کچیپ  زا  شمرح ، فقـس  .تسا  نامـسآ  روضح  يراهب  میرح  اـجنیا 
.دراذگ نوریب  ایند  هریاد  يانگنت  زا  ياپ  حور ، موصعم  لفط  ات  تسا  یتسه  تولخ  ْطایح  اجنیا  .دراد  لاصتا  نینمؤم  ياه  بلق 

اه هرانم  جارعم 

هک نذؤم  .دـنبات  یب  تیونعم  ِساکعنا  يارب  یگنر  هداس  ياه  هشیـش  .تسا  هتـسش  ار  اه  یـشاک  مامت  ِیلُگ  ِيور  ناذا ، ینارون  ناراب 
هرجنح زا  یگدنز ، ِتارطق  .دنتفا  یم  وپاکت  هب  دـجاسم ، ِمایپ  ندرک  یناهج  يارب  شیادـص ، ِنوزوم  ياه  هناورپ  دروآ ، یمرب  گناب 

.دکچ یم  رهش  ِيولگ  رد  اهریبکت ، ِكاپ 

مه ِفص  هب  ار  زاین  زار و  ِیلاها  ِهاگتولخ  هک  تسا  ییافـصاب  ِنوناک  دجـسم ، تسا و  زامن  باـن  هظحل  ندـش  ریگارف  ِناـمز  کـنیا ،
.دنز یم  دنویپ  تعامج ، هنالد 

.تخیوآ ابوط  یتشهب  ِياه  هخاش  هب  ار  اه  تسد  ِتونق  ناوت  یم  یندز  مهرب  مشچ  هب 

.دز هرگ  اه  یمیلسا  دادتما  هب  ار  هدجس  ِسوق  ناوت  یم 

.دهد یم  نامیا  ِبیس  يوب  اهرکذ ، مامت  هب  شدادتما  دوش و  یم  زاغآ  شیاین  هماگنه  زا  دجسم ، يادتبا 

.دوش یم  هدیشک  ادخ  ات  هک  تسا  يزبسرس  هداج  بارحم ، دراد و  نایرج  صولخ  ِیگنر  کی  شیاضف ، رد 

داحتا ياه  فص  رد 

زا هنسح ، رازه  داتفه  مدق ، ره  رد  دنریگ و  یم  باتش  دجـسم  تینارون  تمـس  هب  تداع ، یگرمزور و  ِبالات  زا  ندیُرب  يارب  اه  ماگ 
(1)! دنرب یم  ناغمرا  هب  ار ، ادخ  ریخرپ  ناتسد 
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، هاگ نآ  .دـناسر  یم  جوا  هب  ندـیرپ ، يارب  ار  اه  ناج  ِشطع  هولّـصلا ،» تماق  دـق   » ِناراب دوش و  یم  هتخیمآ  مه  هب  اه  هداجـس  سفن 
داحتا هب  تعامج ، ِگنهامه  ِياه  فص  رد  نارازگزامن  کلاس  ِناج  دـنخرچ و  یم  ینارون  هلبق  کی  ِتمـس  هب  اه  هاگن  ماـمت  ِلُـگ 

توکلم هب  دجـسم  ياضف  رد  هک  سفن  ره  دننک و  یم  لح  دوخ  رد  ار  ایند  ِچوپ  ِتابـسانم  ادخ ، رکذ  زا  بلابل  ياه  هبیتک  .دسر  یم 
رت یتشهب  يارب  دوش  یم  یناکلپ  دسر ، یم 

(1)! ندش

نیدلاردب مظاکدمحم  / توکلم دازمه 

.تسا جوزمم  ناذا ، ینیشنلد  اب  قارشا ، ياه  یشاک 

.درب یم  الاب  ادخ  ات  ار  حور  هاگن  تشهب ، تارابع  زا  بلابل  ياه  ناتسبش 

یتسه و شمارآ  لاـبند  رد ، هب  رد  رگا  .هریت  كاـخ  نیا  یهاـبت  رب  تسا  یناربـج  ناـکم ، نیا  .تسا  اـج  نیمه  تسرد  لد ، نتفکش 
.تسیاب زامن  هب  تیدوبع ، ِنوتس  رانک  ریگب و  وضو  تیدبا  ضوح  رانک  یبلط ، یم  شیاسآ 

.داد دهاوخ  یهاوگ  ار  تا  هناصلاخ  ياه  هدجس  كاپ ، نیمز  نیا 

.تسا مهارف  كولس ، زاورپ و  طیارش  ِیمامت  .تسا  نیمضت  ترطاخ ، یگدوسآ  يدمآ ، هک  اجنیا 

.دنهد یم  یساسا  رییغت  نارازگزامن ، ِرکب  ِحور  رد  دجسم ، ياه  توالت  تسا و  توکلم  دازمه  اجنیا 

لصو هناخافش 

.تسا یتشهب  ياه  فرح  زا  یلماک  لکش  دجسم ،

.دهد یم  نآرق  نشور  ِياهرطس  يوب  شیاه ، سفن 

مان هب  تشاد  یمیدـق  درد  کی  ناـسنا  ادـتبا ، زا  .زاـین  یگدز و  نازخ  ياـه  هظحل  رد  تسرد  تسا ؛ يراـهب  يزادـنا  مشچ  دجـسم ،
.تسا لصو  هناخافش  نامه  اجنیا  .ییادج 

.دور یم  رانک  ییاهنت ، یسک و  یب  هدُرم  ياهاضف  دجسم ، نشور  روضح  اب 

.دنز یم  جوم  دجسم  رد  هک  تیباذج  همه  نیا  ندید  يارب  تشاد ، هگن  دیاب  ار  قیاقد  ... 
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نایبیبح هّللا  حور  / دجسم رد  نتسشن 

يامرگ .دش  یم  شوماخ  همهمه  زا  مارآ و  مک  مک  هفوک ، دجسم  .دندوب  هدز  هقلح  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ، درگ  باحـصا ،
یگتسخ راثآ  تدابع ، راک و  اه  تعاس  سپ  زا  دنچره  یـضترم ، یلع  اما  داد ؛ یمن  نارازگزامن  هب  ار  ندنام  تقاط  نیزا  شیب  اوه ،

ناشیا يوگو  تفگ  هب  شناگدادلد  عمج  رد  دوب ، نایامن  شا  هرهچ  رد 

.دوب دجسم  دنلب  هاگیاج  تلیضف و  زا  نخس  دوب ؛ هداد  ارف  شوگ 

نتسشن زا  ار  دجسم ]  ] عماج رد  نتسشن  نم  : » دومرف نیشنلد  يدنخبل  اب  ترضح  دنتشاد  هضرع  ار  دوخ  رظن  هک  باحـصا  زا  کی  ره 
(1) «. میادخ تیاضر  ثعاب  ندوب  دجسم  رد  تسا و  مسْفَن  تیاضر  ثعاب  ندوب  تشهب  رد  اریز  مراد ؛ یم  تسود  رتشیب  تشهب ، رد 

بآ رد  یهام 

دمآرد دیون  رتشیب ، ِيرتشم  .يراک  لوغـشم  زیرکی  تسا  یلاس  دـنچ  ینیب  یم  ییآ ، یم  هک  دوخ  هب  .دزیر  یم  تیور  رـس و  زا  قرع 
هتـسخ تحور  ینک  یم  ساسحا  .دـنک  یمن  تلاحـشوخ  نارادـیرخ ، يوهایه  اه و  يرتشم  ترثک  رگید  ایوگ  اما  دـهد ؛ یم  رتـالاب 

همه نیا  ندینـش  لمحت  رگید  اما  وت  شوگ  .تسا  دـنلب  وس  ره  زا  ناشورف ، تسد  ناراد و  هزاغم  گناب  رازاب و  يادـص  رـس و  .تسا 
ار هزاغم  هرکرک  ینک و  یم  باوج  ار  اـه  يرتشم  همه  .ناذا  گـناب  دـسر ؛ یم  تشوگ  هب  رگید  ییادـص  ناـهگان  .درادـن  ار  داـیرف 

تناج رد  وضو ، ِيراهب  توارط  راگنا  ینک ، یم  زاب  یهللا  مسب  اب  هک  ار  بآ  ریـش  .یناسر  یم  دجـسم  هب  ار  دوخ  .یـشک  یم  نییاـپ 
؛ يا هدـش  اهر  لدـج  گنج و  وهایه و  همه  نآ  اب  ایند ، زا  ینک  یم  ساسحا  یهن ، یم  دجـسم  ياضف  رد  هک  ماـگ  دوش ! یم  هدـیمد 

نآ رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  زا  یثیدح  هک  دتفا  یم  دجـسم  هشوگ  رد  ییولبات  هب  تهاگن  يا ! هتفای  يا  هرابود  ناج  ایوگ 
: هدش هتشون 

(2) «. تسا بآ  رد  یهام  دننامه  دجسم ، رد  نمؤم  »

داژن لیلخ  هدیعس  / شمارآ نما و  هاگ  هانپ 

، دوش یم  دایرف  تیاه  هتـسدلگ  رب  هک  قح  ياون  یتسرد ! یتسار و  هب  ناگدنورگ  هانپ  نیرخآ  نیلوا و  هتخوسلد ، ناقـشاع  نمأم  يا 
.دنک یم  تسم  ارم  زاین ، زیگنا  لد  سح 
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.دوش یم  زاب  وا  نما  میرح  هب  میاپ  دناشک و  یم  ادخ  هاگرد  يوس  هب  ارم  یتسد 

گنـشق ایرد ، نیرت  فرگـش  هلق ؛ نیرتدنلب  يآ  منز ؛ یم  هسوب  ناگدننک ، تدابع  ياپ  ياج  رب  میوب و  یم  ار  وت  نیگآرطع  بارحم 
! ناتسوب نیرت 

.دنک یمن  سمل  ار  هانپ  نیا  مکحم  نوتس  یناطیـش ، چیه  تواقـش  تسد  .دینک  سفنت  ار  قشع  رطع  دیزیرب و  ناکم  نیا  رب  دیراورم 
.دوش یم  هدوشگ  شیاین  زبس  غاب  هب  ور  يا  هرجنپ  هدش و  هتسب  تیور  هب  ساره ، ياه  هزاورد  يراذگ ، یم  هک  دجسم  هب  اپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگدای  نیرت  يراج  دجسم ؛

یم ار  ناگتـشرف  لاب  يادـص  .منیب  یم  هرابود  یعورـش  ار  یگدـنز  .تسا  زاـغآ  مرگن ، یم  هک  وس  ره  هب  .ما  هداتـسیا  وت  يور  هبور 
.دنا هدمآرد  عامس  هب  ناذا ، هارمه  هک  مونش 

هب ار  دجـسم  بیجن  ياـه  هتـسدلگ  یتـسه  ریظن  یب  ناـمک  نیگنر  دـنیاس و  یم  قح  ناتـسآ  رب  رـس  ناـنک ، همزمز  نیمز ، دوپ  راـت و 
.تسا هدز  دنویپ  ناشکهک ،

.دوش یم  دلوتم  اه  هتسدلگ  نیا  ِتسد  نییاپ  حبص ، ره  دیشروخ ، منک  یم  سح 

.تسا تقادص  يروبص و  ياه  هشفنب  مامت  دالیم  ِدهم  دجسم ، منک  یم  سح 

.دنیآ یم  وت  يوس  هب  جوف  جوف  ناگتسخ ، هک  اشگب  شوغآ  ربمایپ ! راگدای  نیرت  يراج 
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(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

عراز هبوبحم  / میجاتحم تزیگنا  لد  هحیار  هب 

.دیوج یم  اه  هنیس  رد  ار  ینشور  بالقنا  راهب ، دراد و  نایرج  اهدیما ، سفن  رد  حبص ،

.تساه هشیدنا  مامت  نابیاس  وت ، دتمم  روضح  هب  تسا  ضحم  تلالد  هک  یغلاب  تجح  نایم ، نیا  رد 

! میجاتحم تدوهش ، زیگنا  لد  هحیار  هب  راو ، هناوید  هک  نک  شیوخ  مسبت  رطع  زا  رپ  ار  نامیاه  هعمج  نیمز ! رد  دنوادخ  راگدای  يا 

!« نابوخ هشداپ  يا  »

.ما هتفاین  ملاع  حور  رد  يزیچ  وت ، تقیقح  زا  رت  سوملم  تبیغ ! میظع  هدرپ  هب  دنگوس 

.دنهد راب  اهدیما ، اه و  هشیدنا  شیامن  هب  ار  وت  زیچ ، ره  زا  شیب  اه ، هیناث  ات  هتشاد  تناهنپ  ادخ 

هدرک لولح  تهوکـش  ناگژم  رب  اه ، هاگن  یمامت  خـساپ  هک  باـیرد  ار  تروضح  هب  نادـنمزاین  لـیخ  نیا  ناـبوخ »! هشداـپ  يا  ، » هآ
! تسا

تسوت روضح  هاوگ  زیچ ، همه 

.تسا هدادر  ارق  دوخ  تیاده  صوصخم  هناشن  ار  وت  دنوادخ ،

تـسد هب  تقلخ ، نزاوت  هرادا  تسا ، ینایلاس  هک  یناشن  یم  ورف  دوخ ، رادتقا  ربارب  رد  هنوگچ  ار  اه  نافوت  تاجن ! لاوز  یب  قریب  يا 
؟ تسوت
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تسـسگ و یم  مه  زا  تایح ، ماظن  ینآ ، زا  رتمک  ینآ و  دیدرت ، یب  ناهج ، ناج  رد  وت  رـشتنم  روضح  دوبن  رگا  ضحم ! لادـتعا  يا 
یتوکلم هدـنام  یقاب  هکنیا  رب  تسا  ینـشور  هاوگ  دـنزو ، یم  اهداب  دـنراد و  همادا  اه  بآ  هک  نیمه  سپ  تسویپ ؛ یم  انف  هب  یتسه ،

.ار ملاع  دنک  یم  ییاورنامرف  تسه و  نیمز  رد  ادخ ،

! نک اعد 

ام روهظ  راگزور  هک  نک  اعد  نک ! اعد  ام  رتدوز  هچره  جرف  يارب  نزب و  رانک  ار  ام  تبیغ  ياه  هدرپ  بایرد ! ار  اـم  ماـت ، روضح  يا 
: میجاتحم نآ  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  دسرب  ارف  ملاع  دوهش  رد 

همه میسانش  یمن  ار  وت  هک  سب  زا 

همه میساره  یم  گرم  هیاس  زا 

هک يزور  دسرب  نک  اعد  وت  الوم !

همه میسامت  رد  وت  اب  هطساو  یب 

یتمعن اتیزر  «/ يدهملا انأ   » رطع

ِرادید نیتسخن  .دـناوخ  یم  جرف  ياعد  هداجـس و  رب  هتـسشن  یـسک  نآ ، رد  هک  تسا  یکقاتا  مدوجو ، ياه  لولـس  کت  کت  زورما ،
.دنک ُرپ  وت  يدهملا » انأ   » رطع زا  ار  نیمز  نآ ، ِنیریش  ياه  هویم  هک  مَیوِرب  ردق  نآ  ات  زیرب  مدوجو  ياه  هرجح  هب  ار  دوخ 

: هک منک  تدایرف  ممدب و  روص  رد  ات  نک  مالعا  ار  دوخ  راذگب و  نآ  رب  ار  تتسد  تساج ؛ نیمه  هبعک ،

نازابناج تسا و  نادرم  قشع  قیرط  يرادافو  »

(1)« مدرگرب دولآ  نوخ  ِهار  نیز  رگا  مَدرَمان  هچ 

...الاح نیمه 

.منیب یم  ار  وت  یقشاع  ره  هنیس  رد  مبای و  یم  ار  وت  ياپ  ناشن  مسر ، یم  هک  اج  ره 

.تسا هدنامن  نم  رد  ندیشک  رپ  يارب  یتقاط  وت ، نودب  هک  سر ؛ مدایرف  هب  اه ! ناج  ياسیع  يا 
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یتقو .نک  لّدـبم  شمارآ  هب  هداتفا ، نامناج  رد  وت  ییایرد  مغ  زا  هک  ار  یجوم  اه ، هنیدآ  نیمه  زا  یبورغ  نادـنموزرآ ! يوزرآ  يا 
يرود هجنکـش  زا  ار  ام  یگنتلد  ایب و  دـنک ؛ یم  وهایه  ملد  ِنتم  رد  وت ، ِیناراـب  يافـص  منیب ، یم  ملاـیخ  هرجنپ  رد  ار  تهاـگن  شقن 

.منک زاب  تهاگن  ِنشور  علطم  هب  ار  ما  هزات  ياهرعش  هچیرد  ات  ناهراو ، دوخ 

«. مهار رد  مشچ  نم  ار  وت  ، » الاح نیمه  زورما ، نیمه 

تخانش مهاوخن  مه  ار  دوخ  وت ، یب 

.وت یب  دنز ، یم  دنک  اه ، هیناث  ضبن  دنریگلد و  اه  هرجنپ  هک  ایب 

دنتـسیرگ و ار  دوخ  ِنازخ  يا ، هدـنرپ  چـیه  یب  هک  اه  غاب  هچ  يدوبن و  وت  دـندیعلب و  ار  ناهانگ  یب  توکـس ، رد  هک  اه  بادرم  هچ 
! يدماین

؟ مینک وجو  تسج  هثداح  ِهاچ  مادک  ياهتنا  رد  فسوی ، نتفای  يارب 

؟ دیآ یمرب  ربص  اعد و  اهنت  وت  ِرظتنم  زا  هک  یلاح  رد  میهد ، ترجه  اجک  هب  ار  هشیدنا 

رد هتفاـی ، ار  وت  هک  ره  هکنآ  لاـح  دـنک ؛ یم  داـیرف  شیوخ  رد  ار  وت  ریوـصت  ناـملد ، هنیئآ  دولآراـبغ  تشونرـس  اـجک ، یک و  سپ 
.دسر یم  دوخ  تقیقح  هب  یتقو  یناسنا ؛ نورد  رد  يا  هدش  ناهنپ  تشونرس  وت  تسا و  هدرک  رفس  شیوخ » »

.تخانش مهاوخن  مه  ار  دوخ  وت ، یب  هک  تسا  نیا  نم  ضغب  مامت  اما 

ریزگان تلادع 

هراشا ناتـسکش  لد  تعامج  يوس  هب  ارم  منید ، ِتحیـصن  ِناگتـشرف  مریگ ، یم  هرانک  مدرم  زا  تناـبرهم ، يور  يرود  مغ  رد  یتقو 
.دننک یم 

.دناوخ یم  ارف  وت  ِروهظ  ِياعد  ِتولخ  هب  ارم  ییادن  موش ، یم  قرغ  مراکفا  ِغولش  ددرت  رد  یتقو 

زا هک  تسا  قشاع  ِلاح  لاح ، نیا  و  مفرتعم ؛ دوخ  یگراـچیب  هب  اـهداضت ، ناـیم  ما و  هدرک  مگ  مه  ار  نتـشیوخ  وت ، يرود  زا  اـیوگ 
.تسا هدیسر  یناوتان  زجع و  هب  شیوخ ، يالوم  ِيرود 

مناهج و مدرم  هب  مناور و  حور و  هب  ار  تلادـع  مظن و  تسوت ؛ ياه  تسد  رد  همه  منورد ، نوریب و  یگتخیر  مه  هب  ِمامز  مناد ، یم 
 ! يدهم ای  یناهج ، ریزگان  تلادع  وت  هک  نادرگزاب  منامسآ  ِیمظن  یب  هب 

ص:142

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


يدمحم سابع  /؟ يا هداتسیا  نامز  ياجک  رد 

.مدرگ یم  وت  لابند  هب  قاتشم ، ناساره و  تساه  لاس 

.اه هبنشکی  اه ، هعمج  اه ، هبنش  جنپ  اه ، هبنش  هس  منز ؛ یم  طخ  ار  اه  هام  ار ، اه  هتفه  ار ، اهدیسررس 

؟ منک میظنت  وت  هاگن  قفا  اب  ار  متعاس  ات  يا ، هداتسیا  نامز  ياجک  رد  وت  مناد  یمن 

بش ره  ياه  باوخ  دنزیرب و  ورف  نآ  ره  اه ، هراتس  ات  نک  اهر  ار  تناوسیگ  رطع  قشع ! ياه  ناتـسکات  ياهروگنا  زا  رت  نیریـش  يا 
.دننک نشور  وت  دای  اب  ار  نیمز 

!... دنگوس متاملک  هب  دش ؛ مهاوخ  ناهج  رعاش  نیرت  هدیروش  يراد ، تسود  ارم  هک  منادب  رگا 

قشع تعاس  سأر 

، زورره .دنیاشگ  یم  وت  ندـید  قوش  هب  ار  ناشیاه  لاب  دـنوش و  یم  ریثکت  هنیآ  رد  ایند ، نارتوبک  همه  قشع ، تعاس  سأر  زور ، ره 
.زاوآ راهب و  زا  رپ  ییاه  تسد  اب  دنرذگ ؛ یم  قرشم  زا  اه  میسن  همه  قشع ، تعاس  سأر 

.دریمب یکیرات  رد  نیمز ، هکنآ  زا  شیپ  نک ؛ نشور  ار  ام  نامسآ  ياه  مشچ  ایب و 

دهاوخ یشومارف  تمس  هب  گنر ، تفه  ياه  گرب  اب  داب ، ار  میاهزییاپ  تفر و  دنهاوخ  باوخ  هب  ناتـسمز  ود  نیب  میاهراهب  وت ، یب 
.دوب

! دننک کبس  ار  ناشدوخ  يرتسکاخ ، ياهربا  نیا  شاک  دزیر ! یمن  مه  رد  ناهج  يایفارغج  وت ، یب  ياهزور  نیا  رد  ارچ  مناد  یمن 

ماوت گنتلد 

.دننک یمن  يراج  نم  ياه  مشچ  هنیآ  رد  ار  یگدنز  رطع  مادک ، چیه  اه ... ، میسن  اه ، تخرد  اه ، لصف  وت  یب 
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.تسا یگدنز  زا  بیجع  ظفلت  کی  وت  یب  ایند ،

: تسا هدش  گنت  وت  يارب  ملد 

.ماوت گنتلد  دندرگ ، یم  بآ  لابند  يا ، هزوریف  ضوح  نیا  رد  تساه  لاس  هک  ضوح  ياه  یهام  لثم 

يارب مبلق  هک  مناد  یم  مشکب ! سفن  هرجنپ ، رانک  ياهوب  بش  رطع  يال  هبال  ار  وت  متسناوت  یم  شاک  .ییاه  یکیدزن  نیمه  وت  دیاش 
 . ما هدرک  تنابرهم  مرگ و  ياه  تسد  نتفرگ  تسد  رد  رذن  ار  میاه  تسد  اما  تسا ؛ کچوک  وت  ندید 

ریثکت اهراهب  همه  رد  ار  وت  مان  رطع  اه ، ناراب  ات  مراپـس  یم  رباع  ياهربا  هب  مسیون و  یم  میاه  کشا  يور  ار  وت  ماـن  رـصع ، زور  ره 
.دننک

...وت يراهب  رطع  يریگارف  ات 

: مدرگ یم  وت  لابند  هب  اهرصع ، همه  زا  رت  گنتلد  هرابود  دیآ ، یم  هک  بش  ره 

.دندرگ یم  وت  لابند  هب  بش ، نامسآ  رد  رارق ، یب  نیگمغ و  ياه  هراتس  نم ! هام 

؟ تفرگ ناوت  یم  هراتس  مادک  زا  ار  وت  غارس  نامسآ ! رد  هدیزگ  تولخ  يا 

؟ دنک ناتخرد  زا  رت  مارآ  ار  ام  ياه  باوخ  ات  دریگ ، یم  ناج  وت  شمارآ  هیاس  رد  یباتهم ، بش  مادک  نشور  هیاس 

.دوش ریگارف  وت  رطع  تسور ، شیپ  هک  يراهب  رد  شاک  مونشب ! ار  وت  مارآ  ياه  سفن  يادص  متسناوت  یم  اهدور ، همه  لثم  شاک 

یجیهم هبادوس  / تسام يازس  وت ، تبیغ 

تساطخ مه  بان  رز  هب  نتخورف  فسوی  »

« ...مهد ناهج  مامت  هب  ار  وت  رگا  نیرفن 

توکس و ياه  نابایب  ياجک  رد  تنهاریپ ، میمش  یپ  رد  منک و  هیرگ  ار  وت  نیمز ، يوس  تمس و  مادک  ِناعنک  هب  ور  هدیدن ! ِفسوی 
؟ موش نیشن  همیخ  یگنشت ،

شوخ هداج  چـیه  دـنروخ و  یم  طخ  راگزور  ياه  میوقت  زا  مه  رـس  تشپ  قاـفتا ، یب  ِیلاـخ  ياـه  هعمج  هفـسلف ، یب  ياـه  هعمج 
.دروآ یمن  یلاوح  نیا  هب  ار  وت  يربخ ،
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ناشیاه مشچ  دنراد و  دیماان  هدوسرف  راظتنا  گنر  هب  یسابل  .نابیرگرد  رس  شوماخ و  هلصوح و  یب  دنا ؛ هدیمخ  وریپ  همه  اه  هعمج 
.هدنام غورف  یب 

.درادن ییابیرف  ِقنور  چیه  دنک و  یم  عولط  رابجا  رس  زا  اه ، هعمج  دیشروخ 

ار هعمج  ریگ ، سفن  یمیدق  مغ  نیا  بورغ ، ...بورغ و  ات  دنک  یم  يرامش  هظحل  دنیشن و  یم  نامسآ  نایم  شارخلد ، یتوکـس  رد 
.دنک یم  هلاچم  درشف و  یم  شیوخ  رد 

درد و یم  نابیرگ  رادـغاد ، دیـشروخ  هدروخ ، مخز  دیـشروخ  راگزور و  یلاها  رـس  رب  دـنک  یم  راوآ  ار  هعمج  هصغ  مامت  بورغ ،
.دنک یم  راچد  شیوخ ، زیگنا  مغ  یخرس  هب  ار  هنامز  نیمز و  دراب و  یم  نوخ 

ِبورغ مییایند و  هراسخر  گـنر و  هتفیرف  شیوخ ، ياوه  هب  رـس  هرمزور  دـمآ  تفر و  رد  موادـم ، ياـهزور  هک  تساـم  يازـس  نیا 
.تسا رت  نابرهم  ام  هب  ام  زا  هک  میتفا  یم  ییابیکش  ِلد  دای  هب  هتفه ، نایاپ 

، ار نامتخمز  ياه  ضغب  میرمش و  یمن  هراتس  يا ، هدنهد  تاجن  ندیسر  راظتنا  رد  میا و  هدرب  دای  زا  ار  باتفآ  هک  تسام  يازس  نیا 
.درابب ناراب  ات  مینکش ، یمن  ار  رورغ  ياه  هدرپ  رد  ِناهنپ  ياه  ضغب 

مسرت یم  نم 

؟ ییاجک

.تسا کیدزن  ناشنایاپ  دنتفا و  یم  ورف  نامسآ  زا  کت  کت  هک  ناتسبیرغ  ياه  بش  ِنز  وسوس  ياه  هراتس  زا  مسرت  یم  نم 

...یتـسین وـت  هک  يدیـشروخ  دـنک ؛ یم  ناـهنپ  دـنمونت ، ياـهربا  رد  هرهچ  هک  ...تسا  غورد  هک  یگنر  مک  دیـشروخ  زا  مـسرت  یم 
میهاوخن غارـس  وا  رد  ار  وت  قنور  زگره  هک  تسا  یقمر  یب  هدرـسفا  هلعـش  اـهنت  اـما  تسوت ، هیبـش  دـنک  یم  ناـمگ  هک  يدیـشروخ 

.تفرگ

! شود هب  نامسآ  همدقم  یب  دیشروخ  ...یشاب  دیاب  وت 

.یهد ناشن  يدوخ  راگزور ، هب  يرادرب و  شیوخ  راسخر  زا  هدرپ  رگا  دنام ، یم  هایسور  دیشروخ ، نیا  .تسین  ابرلد  باتفآ ، نیا 

.دریگب رس  زا  ار  شا  یتسه  نیمز  ات  تفیب  قافتا  نیمز ، يوهایه  یب  ياهزور  نیمه  زا  یکی  رد  ...زیخرب 
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يریما نیسح  / راودیما اما  هتسخ ؛

میاهر يروجهم ! نازوس  راولا  ریز  دینک  منفد  هتفرگ ! رتسکاخ  ياهزور  يا  دیرخب  ارم  .ما  هتـشاذگ  جارح  هب  ار  ما  هتفرگ  شتآ  هنیس 
شتآ یتقو  موشن ، رتسکاخ  هنوگچ  ممورحم !؟ شندـید  زا  نم  تسه و  وا  یتقو  مزوسن ، هنوگچ  يرود ! باـسح  یب  جـنر  رد  دـینک 

!؟ تسین شیامیس  زا  يا  هرطاخ  تسه و  شمان  یتقو  تسین ؛ یبآ  ار  شقشع 

.دیآ یم  قشاع  لد  بابلا  قد  هب  شندمآ ، ات  ناقشاع ، ماک  رب  تسا  شوخ  یگدنز  اما 

تندمآ هار  رد 

هار  » رد کچوک  يا  هرایـس  ملاؤس ؛ ناشکهک  کی  نم ، یبوبر ! هاگراب  ناوید  بحاص  يا  اه ، نامـسآ  رارـسا  لحم  يا  هدـب ، مباوج 
.تندمآ هکم »

؟ ددرگ یم  وت  ینامسآ  يامیس  درگ  رادم ، نیمادک  سی ! لآ  هموظنم  دیشروخ 

؟ تسوت ییاروها  دادجا  راکفا و  تقیقح  یناشن  ناشکهک ، نیمادک 

! شاب نومنهر  يدیماان ، دیما و  گنج  رد  اه ، هار  هروک  اه و  هار  یهوبنا  رد  ارم  .ملاؤس  نامسآ  کی  نم 

! درگرب رشب ، هدشمگ  نیقی  يا 

.هداج هاگن  نم و  مشچ  زج  حبص ؛ ره  دوش  یم  هزات  زیچ  همه 

ات دوش و  یم  ياـپ  وـت ، يوـجو  تسج  رد  نم  مشچ  .دریگ  یم  فـک  رب  ناـج  دوـش و  یم  تسد  وـت ، يوـجو  تسج  رد  نم ، مشچ 
.ددنب یم  تیلهاج  ناوراک  رب  هار  دوش و  یم  رد  هب  وت ، ییانشآ  زاجح  میقم  نم ، ناج  .دور  یم  وت  راظتنا  زاجح 

، نیقی زا  یلادوگ  دوش و  یم  قدنخ  دباتب ؛ نآ  رب  يدمحم  رون  ات  دیاشگ ، یم  ار  نهآ  رصع  رشب  هتسب  نهذ  هزاورد  دوش و  یم  ربیخ 
.دنک یم  رفح  کش ، هفسلف  لباقم 

! ایب ما ؛ هدامآ  شیوخ ، تعاضب  دح  رد  نم 

نیقی رس  رب  هچ  راظتنا  دناد  یمن  سک  چیه  .دنناد  یمن  مه  كاخ  تعاضب  رب  هدیـشاپ  ياهرذ  یتح  دناد ؛ یمن  ناراب  دناد ؛ یمن  بآ 
وت یلو  دناد ؛ یمن  باتفآ  دناد ، یمن  ربا  دناد ، یمن  نامسآ  .دروآ  یم 
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ره ام  لد  رد  وت  دـیدرت ؛ ساره و  نکاس  ام  ینیقی و  يداو  میقم  وت  اـما  يرظتنم ؛ نم ، نوچمه  وت  .ار  راـظتنا  نوجعم  یخلت  یناد  یم 
.درگرب رشب  هدشمگ  نیقی  يا  یبئاغ ، نامهاگن  رد  یلو  ییآ ؛ یم  هظحل 

!؟ یتسین بیرغ  وت 

هنوگ نیا  هدش ، نم  ییاهنت  شزاون  تمان ، هک  هنوگ  نیا  تا ! يزاون  بیرغ  يادـف  ما  یتسه  مبوخ ! يالوم  مشیوخ ، تبرغ  راد  هنیئآ 
ار نابیرغ  درد  تسادیپ  دنک ، یم  هراچ  ار  یبیرغ  درد  وت ، دای  اب  هتـسخ ، رـشب  هک  هنوگ  نیا  هدرک ، ناسآ  ار  یبیرغ  جنر  تدیما ، هک 

!؟ یتسین بیرغ  وت  یتسار  یناد ؛ یم 

؟ ییآ یمن  ارچ 

.یگنتلد رصع  دیما و  حبص  نم ؛ ياه  هیرگ  دیع  تسا ؛ هعمج  ادرف 

.اه هروشلد  موادت  ندرک و  لد  لد  رارکت  تسا ؛ هعمج  ادرف 

.تسا نیگمرش  اهزور  ریاس  زا  هک  يزور  تسا ؛ هعمج  ادرف 

؟ ییآ یمن  وت  هک  ما  هدرک  هچ  هک  مسرپ  یم  دوخ  زا  اباب  یب  ناکدوک  نوچ  زاب  لاؤس ؛ رازه  نم و  تسا ؛ هعمج  ادرف 

! نک هولج  هشیمه ، قرشم  يا 

هـساک هن  تسد ، رد  یبآ  فرظ  هن  نیبب ! ار  دـیما  هداج  رد  هدـیود  ناـکدوک  رگنب ؛ ار  راـظتنا  ریوک  ناـنکاس  شود ، رب  ـالب  ماد  هقلح 
وگب ار  باتفآ  دننکن ! مدیماان  وگب  ار  بیرغ  نارفاسم  ماوت ؛ راظتنا  هدمآ  هداج  هب  .دروآ  یمن  مدایرف  هب  یتسدـگنت  شود ، رب  ییادـگ 

.نک هولج  دوعوم ، يا  هشیمه ، قرشم  يا  نک ، اهر  بورغ  زا  ارم  .دوش  یم  نیگنس  ما  هیاس  دزرون ! باتش  بورغ ، رد  هنوگ  نیا 

يویدخ الهش  / وت رطع 

مباوخ رد  هک  وت  .دـنریم  یم  ما  هنابـش  ياه  سوباک  دوش و  یم  نیگآرطع  میاه  باوخ  ماـمت  دنیـشن ، یم  مباوخ  رد  تروضح  یتقو 
.دـنریگ یم  ار  وت  رطع  ما ، يراظتنا  مشچ  یتح  ما و  هیرگ  مهاگن ، .ینز  یم  رانک  میاه  کلپ  زا  ار  یگتـسخ  توخر و  راب  ییآ ، یم 

!... موش رادیب  تهجوت  رطع  اب  اه  حبص  هشیمه  شاک 
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...ییایب رگا 

یم یمیهاربا  ناتـسلگ  اهنآ ، ياپ  زا  دـنوش و  یم  شوماخ  هدـنازوس ، مه  اب  ار  ناـمیایند  نید و  هک  تلاـهج  ياـه  شتآ  ییاـیب ، رگا 
.دیور

.دوش یم  بارخ  یهایس ، رس  رب  وت ، نم و  نایم  راوید  دنزیر و  یم  ورف  دنا ، هدرک  هناخ  ناملد  رد  هک  یگنس  ياه  تب 

یهاوخ یم  هک  هنوگ  نآ 

.دوش یم  کبس  نامیاه  هانگ  راب  مینز و  یم  هفوکش  راب  رازه  ترادید ، نمی  هب 

میشک و یم  رـس  ار  تیاه  فرح  لالز  .میـشاپ  یم  نآ  رب  تهاگن ، رطع  زا  كاخ و  رد  میراذگ  یم  میراد ، هک  هچره  اب  ار  نامدوخ 
 . ...مییآ یم  راب  هب  یهاوخ ، یم  هک  هنوگ  نآ  راب ، نیا 

تندمآ ربخ 

وناز هب  نیمز ، یکاخ  لد  زا  یپایپ  ياه  تانق  ندیشوج  توخر ، رتسب  زا  نکاس  ياه  همـشچ  رارف  .دهد  یم  یهاوگ  ار  تندمآ  ملد ،
 . ...دنراد تندیسر  زا  ربخ  همه  همه و  بآ ...، یمرن  نایم  اه  گنس  ندمآرد 

 . ...دنا هدرک  همزمز  نیمز  ییاهنت  تولخ  شوگ  رد  اه  همشچ  هک  تساه  لاس  ار  تندمآ  ربخ 

نایلیلخ يدهم  / نامسآ ياه  هچوک  رد 

اما ...وت  اما  نآ ، نیا و  زا  ما ؛ هتسخ  نم 

اما ...وت  اما  نامز -  زا  مه  نیمز ، زا  مه  - 

، متارطاخ زا : ار  وت  مسرپ  یم  زور  ره 

اما ...وت  اما  نامک ؛ نیگنر  هرجنپ ، زا :

تسا مامتان  وت  یب  راگنا  مه -  زاورپ - 

...اما ...وت  اما  نامسآ ، ياه  هچوک  رد 

نم تمهاوخ  یم  نارک  یب  ات  همه ، نیا  اب 

اما ...وت  اما  ناهگان ! قافتا  يا 
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متسه وت  لابند  هنییآ ، رد  هنییآ 

اما ...وت  اما  نابرهم ! يا  نم ؛ بوخ  يا 

: میوگب مه -  ار -  مرخآ  فرح  راذگب 

اما ...وت  اما  ناج ، مراد ز  تتسود  نم 

یجیهم هبادوس  / هرجنپ

دنا نم  درت  ياضغب  اه  هرجنپ 

هتسکش اه  هچوک  توکس  هب  ور 

رهش ياه  هرجنپ  مومت  تشپ 

هتسشن نم  کشا  هیبش  یسک 

وت ياتسد  هار  هب  مشچ  هک  یسک 

هشیم ریپ  هرجنپ  باق  رانک 

وت زا  یلاخ  هرذگ  یم  راهب  یتقو 

هش یم  ریگ  نیمز  هراد  هنک  یم  سح 

؟ ور راظتنا  همه  نیا  مگب  یک  هب 

؟ دش مومت  متقاط  هک  مگب  یک  هب 

مغ نیا  وت  مریگب  ور  یک  نماد 

؟ دش مورح  نم  راگزور  وت  یب  هک 

منومب یچ  شوخلد  یچ  شوخلد 

؟ نَرات هک  اه  هنییآ  نیا  شوخلد 

ور وت  نرادن  هک  ییاه  هداج  ای 
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؟ نراوس یب  هک  ییارابغ  يوت 
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هراگدنوم هک  يزییاپ  شوخلد 

؟ هنک نوریو  ور  امدآ  لد  ات 

هصق زبس  راوس  کت  شوخلد 

؟ هنک نوریب  ونوزخ  دای  یمن  هک 

هنود یم  هرجنپ  تشپ  بورغ 

هداب هب  ور  هگید  مرمع  عمش  هک 

ور رهش  ياه  هرجنپ  دیریگب  لِگ 

...هداج روک  توس و  زا  دیآ  یم  نوا 

يرفص ارهز  / راظتنا ياه  هیناث 

(1) راظتنا ياه  هیناث 

! منص وت ، نامشچ  همشچ  روبز  رد  نم  ... 

ممهبم درد  کی  هرامه  شزیر  رد 

ماه هچوک  مخز  زا  ُرپ  ِروبص  يدیعبت 

ماه هچوک  ِمخا  هدش  رد  هبرد  ِكولفم 

منز یم  هنادنر  ِییانشور  ِحرط  نم 

منز یم  هناخ  دص  ِیبوچ  ِنولک  اه ، بش 

ار غاب  هچوک  دص  ِبش  منز  یم  خرچ  نم 

ار غارچ  ِنابَرَض  منز  یم  هنییآ 

ار راز  هروش  شپت  منک  یم  ساسحا 

...ار راهب  ِکیلع  مالس و  مهد  یم  شِک 
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ماذُج ِمَد  ار ، اوه  هتفرگ  يا ، هتفر  وت 

مادم ِمغ  ادخ و  نیمز و  ما ، هدنام  نم 

! نم دامجنا  رد  هثداح  روط  روش  يا 

! نم دامتعا  ِندز  سَفَن  ِرَوآدای 

ص:150

.دیارس یم  ار  ینابرهم  قشع و  دیآ و  یم  هک  وا  ِرذن  يونثم ، کی  زا  هدیرب  - . 1

هرامش 99 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش رحس  ییایب ، هک  ما  هتسب  هنییآ 

دوش رفظ  ِحبص  یشاپب و ، نارک  زا  رون ،

نک روهظ  مّسبت ، قرش  ز  نم ! يانیس 

نک رون  قرغ  ار ، هدز  خی  نیمزرس  نیا 

رورسم بنیز  / وت یب 

! وت یب  مه  زورما  مرت ، مشچ  رد  تسا  یکشا 

! وت یب  مه  زورما  مرپ  یم  هرابود  دشاب ؛

یجند هشوگ  منیشن  یم  هرابود  دشاب ،

! وت یب  مه  زورما  مروآ  یمرب  دایرف 

! نم مریگب  شتآ  مور  یم  مقشع ؛ سونقق 

وت یب  مه  زورما  مرتسکاخ  يا  هلعش  اب 

! هآ ...ندوب  بوخ  گنشق  ساسحا  دیکشخ 

! وت یب  مه  زورما  مرواب  ياه  هشیر  رد 

! ناج رتوبک  اهنت ، مور  یم  اما  تسا  تخس 

! وت یب  مه  زورما  مرپ  یم  هرابود  دشاب 

نیدلاردب مظاک  دمحم  یعابر / دنچ 

(1) بش هبنش  هس 

نتفکش زا  یناشن  دراد  تلد 

نتفکش زا  یناهد  اب  نک  اعد 

دناشک یم  لسوت »  » بش هبنش  هس 
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نتفکش زا  ینارکمج  ات  ار  وت 
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(2  ) بش هبنش  هس 

هیرگ ياتمه  یمهرم  دماین 

هیرگ ياج  دریگب  يزیچ  دشن 

حیبست هدروآ  هدش  بش  هبنش  هس 

! هیرگ ياپ  ار  نارکمج  تعکر  ود 

(3  ) بش هبنش  هس 

بوخ يا  هیآ  ناراظتنا ، مشچ  ِفص 

بوخ يا  هیامرس  دکچ ، یم  لسوت » »

دشاب شاک  يا  ملد  بش  هبنش  هس 

بوخ يا  هیاسمه  نارکمج ، يارب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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